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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 1996

ATA

ATA DA 59 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
AVERIGUAR E PROPOR SOLUÇÕES URGENTES PARA O EQUACIONAMENTO
DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM OS MUNICÍPIOS DO MÉDIO
JEQUITINHONHA, EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de
junho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo
Rezende, Ivo José, Carlos Murta e Péricles Ferreira (este
substituindo ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Está
presente também a Deputada Maria José Haueisen. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Clêuber Carneiro,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Geraldo
Rezende que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão.
Em seguida, o Presidente informa que a reunião tem por
finalidade apreciar o relatório final dos trabalhos, a ser
apresentado pelo relator, Deputado Geraldo Rezende, a quem
passa a palavra. Após a leitura do relatório final, a
Presidência passa à fase de discussão, oportunidade em que
os Deputados apresentam suas dúvidas, que são prontamente
elucidadas pelo relator. Colocado em votação, é o relatório
final aprovado sem alterações. Os membros da Comissão
deliberam que farão uma visita ao Governador do Estado, com
a finalidade de entregar-lhe o relatório final. Deliberam
também que o relatório final deverá ser encaminhado aos
Prefeitos dos municípios que compõem o Médio Jequitinhonha.
A Presidência determina a suspensão da reunião por 10
minutos para a lavratura da ata de encerramento dos
trabalhos. Havendo número regimental, o Presidente reabre a
reunião e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à
leitura da ata desta reunião que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão. A Presidência agradece
a presença de todos os que de alguma forma participaram dos
estudos visando à regularização do sistema de abastecimento
de água dos municípios do Médio Jequitinhonha e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Carlos

Murta - Péricles Ferreira.
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ATA

ATA DA 170,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens ns 128, 129,
130 e 131/96 (encaminham, respectivamente, o Projeto de Lei
nQ 897/96 e os vetos às Proposições de Lei ns 13.082.
13.101 e 13.103), do Governador do Estado - Ofícios -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei flQ 898/96 -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - José Maria Barros - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 14h10min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Geraldo Santanna, 2Q-Secretário ad hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM No 128/96*

Belo Horizonte, 29 de julho de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Juiz de Fora imóvel que especifica.
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O referido imóvel, constituído por um terreno com a área
aproximada de 5220.00m2. situado no loteamento Vila
Esperança II, no Bairro Benfica. do Município de Juiz de
Fora, foi doado ao Estado pela Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, para construção de
uma escola estadual.
Não tendo sido utilizado o imóvel para a finalidade
prevista, o terreno vem sendo sistematicamente invadido por
famílias de baixa renda, o que tem sensibilizado o Prefeito
daquele município, que reivindica a área para promover a sua
urbanização, bem corno a regularização da posse da terra.
Examinada a pretensão, os órgãos próprios do Estado
sugeriram que a doação se efetive com a interveniência da
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG

para evitar-se a rerratificação da escritura pública,
haja vista a nova destinação do terreno.
Considerando que a própria Companhia doadora manifestou-se
favorável à presente iniciativa, permito-me solicitar de
Vossa Excelência atribuir ao projeto de lei a tramitação a
que se refere o artigo 69 da Constituição do Estado.
Nesta oportunidade, apresento-lhe as expressões do meu

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Ng 897/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Juiz de
Fora imóvel que especifica.
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Juiz de Fora, com interveniência da Companhia
de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, imóvel
constituído por terreno situado no Município de Juiz de
Fora, no lotearnento Vila Esperança II, Bairro Benfica. com  a
seguinte descrição: inicia no ponto M-1, de coordenadas
aproximadas de X=7.600.796, Y=661.204, situado no
alinhamento da Rua III, na interseção do limite do lote 29 e
da área verde; seguindo pelo limite com a área verde, com
65,46m em linha reta, alcança o ponto M-2, de coordenadas
X7.600.759. V661.258; continuando pelo limite da área
verde, divisando com os lotes 29 e 28, com 40.52m em linha
reta, alcança o ponto M-3, de coordenadas X=7.600.720,
Y =661.247, na interseção dos limites dos lotes 28 e 27 com a
área verde: continuando pelo limite da área verde com os
lotes 27 e 26. com 58.73m em linha reta, alcança o ponto M-
4, de coordenadas X=7.600.680, na interseção do limite da
área verde, com o limite dos lotes 26 e 25; seguindo pelo
limite desses lotes, com 36.12m em linha reta, alcança O
ponto M-5, de coordenadas aproximadas X=7.600707.
Y=661.180, no alinhamento da Rua III; seguindo pelo referido
alinhamento, no sentido setor de interseção dessa Rua II,
passando pelo limite dos lotes 26, 27, 28. 29, com
aproximadamente 93.00m. alcança o ponto M-1, do inicio desta

.2 descrição, abrangendo os lotes 26. 27, 28, 29 da quadra 13,
com área de aproximadamente 5.220,00m2, conforme a averbação
nQ 02/4374, feita em 5 de julho de 1982, no registro ng 1-



4374, no livro 2 do Cartório do 3Q Oficio do Registro de
Imóveis da Comarca de Juiz de Fora.
Parágrafo único - O terreno descrito neste artigo destina-

se à construção de casas populares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195. c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 129/96*
Belo Horizonte. 29 de julho de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70. inciso II. da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei ng 13.082,
que acrescenta parágrafo ao artigo 56 da Lei flQ 6.763. de 26
de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminhando-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
A Proposição de Lei flQ 13.082, que me foi encaminhada para
sanção, acrescenta o 3Q ao artigo 56 da Lei ng 6.763, de
26 de dezembro de 1975, introduzindo norma segundo a qual
ficam vedadas a lavratura de auto de infração e a aplicação
de multa prevista no inciso II do referido artigo 56, no
caso de crédito tributário decorrente de inadimplência e
informado pelo contribuinte.
Ao vedar a lavratura de auto de infração, a proposta
limita, na verdade, o exercício, pelo Estado, de seu poder
de fiscalizar e verificar o cumprimento das obrigações
legais relativas ao pagamento de tributos, o que me impõe O
dever de não lhe dar acolhida.
Além disso, a proposta exclui, para a hipótese de Que
cogita, a aplicação da multa prevista no inciso II do artigo
56 da Lei flQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, dando à
matéria tratamento casuistico, que deve ser evitado.
A propósito, devo esclarecer que se encontra tramitando na

Assembléia Legislativa o Projeto de Lei ng 879/96, elaborado
com a participação dos órgãos técnicos da Secretaria de
Estado da Fazenda, dispondo sobre o valor das multas
estabelecidas na legislação tributária do Estado, sob a
consideração de Critérios amplos, que mais convém à
Administração Estadual e aos contribuintes.
São esses os motivos de interesse público que me levam a

opor veto total à Proposição de Lei nQ 13.082, que devolvo à
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.



Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de julho de
1996.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado ce Minas Gerais.'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 130/96*
Belo Horizonte, 30 de julho de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei ng 13.101,
que autoriza a alienação das ações da Companhia de Gás de
Minas Gerais - GASMIG.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões ao veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões ao veto
Ao examinar a Proposição de Lei nQ 13.101, que autoriza a
alienação das ações da Companhia de Gás de Minas Gerais -
GASMIG -, razões de interesse público levam-me a vetar os Ç
lQ e 2Q do seu artigo lg.
A preferência para a aquisição de ações da GASMIG, que o
l do artigo lg da proposição prevê em favor de empregados
das empresas acionistas e da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, não se recomenda à sanção, uma vez que a reserva
de ações proposta dificulta o processo de privatização da
GASMIG, que há de decorrer da venda desimpedida das ações
que integram o seu capital social
Excluo também ca sanção o 2g do referido artigo 1Q. pois
a manutenção do controle estatal ao capital votante da
GASMIG, prevista no í 2g ora vetado, se revela contraditória
em face dos ternos do artigo 1Q da proposição, que autoriza
a alienação da totalidade das ações do capital ca GASMIG,
para efeito de sua privatização.
São esses os motivos pelos quais deixo ce sancionar os
lg e 2Q do artigo 1Q da Proposição de Lei nQ 13.101, que
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de julho de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo como texto original.

"MENSAGEM NQ 131/96*
Belo Horizonte, 30 de julho de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao Conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70. inciso II. da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei nQ 13.103,
que inst'tui contribuição previdenciária para custeio

r
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parcial de aposentadoria de servidores públicos e dá outras
providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 13.103, que institui
contribuição para custeio parcial de aposentadoria de
servidores públicos e dá outras providências, vejo-me no
dever de opor-lhe veto parcial, para excluir da sanção o
artigo 9Q e seu parágrafo único.
O dispositivo ora vetado fixa o prazo de sessenta dias

contados da data da lei em que se converter a proposição
para a remessa à Assembléia Legislativa de projeto de lei
instituindo o fundo de que trata o artigo 7g, a ser gerido
pelo IPSEMG, acompanhado dos respectivos cálculos atuariais.
Ocorre que o levantamento de dados e informações, no âmbito
da Administração Pública Estadual, para a realização dos
cálculos atuariais e conseqüente fixação da contribuição
devida pelo Estado e pelos servidores para a criação do
fundo específico, dependem de estudos que, pela sua
complexidade, exigem prazo mais amplo que o fixado, para
esse fim, na proposição.
Por esse motivo, deixo de sancionar o artigo 9g e, por
extensão, o seu parágrafo único da Proposição de Lei ng
13.103, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de julho de

1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÏCIOS
Do Sr. Cacildo Vasconcelos, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado do Tocantins, encaminhando um exemplar
da Constituição do Estado do Tocantins e do livro
"Legislação de Pessoal".
Dos Srs. Antônio Aureliano, Bonifácio de Andrada, Danilo de

Castro e Jaime Martins, Deputados Federais, informando que
receberam correspondência desta Casa apoiando a instituição
da CPMF e que irão se esforçar para resolver os problemas do
sistema de saúde pública do Pais. (- A Comissão de Saúde.)
Do Sr. Antônio Joaquim Fernandes Neto, Promotor de Justiça

da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado,
solicitando do Deputado Dilzon Melo que indique as empresas
responsáveis por propaganda enganosa abordadas em seu
requerimento.
Da Sra. Alda Bambirra Lara, Diretora da Superintendência de
Administração de Pessoal da Secretaria da Educação,
encaminhando, em nome da Secretária da Educação e em atenção
a requerimento do Deputado Irani Barbosa, informação
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prestada pela Diretoria de Gestão de Pessoal a respeito da
exoneração da Diretora da Escola Estadual Francisco Sales.
Do Sr. Marcelo José de Godoy Madureira, Diretor da
Diretoria de Apoio Didático Pedagógico da Fundação de
Assistência ao Estudante, encaminhando cópia do convênio
celebrado entre essa Fundação e a Secretaria da Educação com
vistas à execução descentralizada do Programa Nacional do
Livro Didático. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Paulo César Ferreira da Silva, Curador da Infância e
da Juventude de Sete Lagoas, encaminhando relatório da
Comissão Interdisciplinar e Interinstitucional de Apoio ao
Centro de Integração do Adolescente de Sete Lagoas no qual
são apresentadas sugestões para reestruturação desse Centro.
Do Sr. Nehemias Dantas Ferreira, Secretário da Loja
Maçônica General Moreira Guimarães, agradecendo o voto de
congratulações formulado pela Casa por meio de requerimento
do Deputado Wanderley Avila.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 898/96

Declara de utilidade pública o Prudentina Futebol Clube,
com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Prudentina
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Arnaldo Canarinho
Justificação: Fundado em 1955, o Prudentina Futebol Clube é
uma sociedade civil sem fins lucrativos cuja diretoria é
constituída de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelo exercício de suas funções.
Há 40 anos o clube vem cumprindo as finalidades para as
quais foi criado, conforme disposto em seu estatuto,
propiciando a prática da educação fisica em suas diversas
modalidades e difundindo, incentivando e promovendo o
esporte como fonte de saúde e lazer.
Dessa forma, conto com o imprescindível apoio dos nobres
pares para que essa entidade seja declarada de utilidade
pública, em reconhecimento ao trabalho de grande alcance
social que desenvolve.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I. do Regimento
Interno.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para, nos termos do ip do art. 23 do Regimento
Interno, receber o Ministro Nélson Jobim, que proferirá
palestra sobre as reformas constitucionais.



- A ata desta parte da reunião será publicada em outra
edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, Convocando os Deputados para a ordinária
de debates de amanhã, dia 2, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 766/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Projetc
Basquetebol do Futuro - PBF -, com sede no Municipio de Juiz
de Fora.
Publicada em 25/4/96, foi a proposição distribuída para

exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação.
Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação

conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

O Projeto Basquetebol do Futuro, além de desenvolver a
prática do basquete e de outras modalidades esportivas,
promove reuniões e momentos de lazer com a finalidade de
desenvolver a capacidade física. intelectual e moral e a
integração de seus associados.
Por desenvolver qualidades positivas e agregadoras do ser
humano, merece a instituição ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei flQ 766/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, l Q de agosto de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
Ng 790/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública o Industrial
Atlético Clube, com sede no Município de Betim.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria rio 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Industrial Atlético Clube, para o cumprimento de seus

objetivos, desenvolve atividades de cultura física. criando
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o espirito de solidariedade e ajuda mútua entre os seus
filiados.
Ratificando o entendimento desta Comissão sobre a matéria
no 1Q turno, consideramos ser a entidade merecedora da
declaração de utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 790/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, lg de agosto de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 798/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Anivaldo Coelho,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale -
APHAA-BV -, com sede no Município de Belo Vale.
Aprovada a matéria no lg turno, em sua forma original, vem
o projeto a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos do art. 104. 1, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida instituição foi fundada em 1985, com o objetivo
de preservar os bens culturais e naturais de valor
histórico, artístico eambiental localizados no Município de
Belo Vale.
Além disso, promove e apóia as manifestações culturais
populares da região, tais como congados, folia de reis,
bandas folclóricas e grupos musicais.
Pelas ações que a entidade empreende, consideramos
meritória a concessão do titulo declaratório de utilidade
pública ora proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 798/96 no 2g turno.
Sala das Comissões, lg de agosto de 1996.
Gilmar Machado, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 1996

ATA

ATA DA 74,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei ng 899/96 - Comunicações: Comunicação do
Deputado Wanderley Avila - 2a Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicação Apresentada - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto
- Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Clêuber
Carneiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - João Leite - José
Henrique - José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Miguel
Barbosa - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
12 Fase
Ata

- O Deputado João Leite, 2g-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a la Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI NQ 899/96

Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Santo
Afonso Maria de Ligõrio da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obra Unida Santo Afonso Maria de Ligório da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Caldas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Bilac Pinto
Justificação: A filantropia é um bem que, graças a pessoas

dotadas de espírito caritativo, vem se expandindo cada vez
mais, e várias instituições a ela vêm se dedicando.
A referida entidade é uma instituição que tem na prática
cristã o sustentáculo para o desempenho de uma meritória
obra social Vinculada a diversos órgãos afins, conforme
menciona o seu estatuto, a entidade age juntamente com eles
obtendo resultados muito satisfatórios e, certa de que pode
oferecer melhores condições de vida aos moradores de Caldas,
empreende iniciativas que lhes propiciam uma vida compatível
com a dignidade humana.
Aberta, portanto, a múltiplas formas de caridade de que o
povo é tão carente, merece a entidade ver aprovada a
declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1. do
Regimento Interno.

COMUNICA ÇOES
- E, também, encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Wanderley Ávila.
2a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a la
Fase, a Presidência passa à 2a Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e o pronunciamento
de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado
Wanderley Avila - falecimento da Sra. Maria Raimunda Miranda
Paraguai, em Várzea da Pa -.'ma (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia
5, às 20 horas. Levanta-se a reunião.



12
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ATA

ATA DA 75ã REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Miguel Martini
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 12 Fase: Ata - Correspondência: Mensagens ns
132 e 133/96 (encaminham, respectivamente, o Projeto de Lei
nQ 900/96 e o Veto à Proposição de Lei ng 13.100). do
Governador do Estado - Ofícios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei flQ 901/96 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila (2)
e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Jorge Hannas - 2g Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Geraldo
Rezende - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Schettino - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - As 20h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder á leitura da
ata da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Ata

- O Deputado Wilson Trópia, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
ã leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Bilac Pinto, lg-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 132/96*

Belo Horizonte, l Q de agosto de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminflar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
projeto de lei incluso, autorizando o Poder Executivo a doar
ao Município de Lima Duarte os imóveis que especifica.
Os imóveis em apreço, constituídos por dois terrenos,

medindo 10.000m2 e 5.000m2, e suas respectivas edificações.
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situam-se nas localidades de Manejo e Povoado de Orvalho da
Fazenda da Cachoeirinha, ambas distritos de Lima Duarte, e
foram doados ao Estado para que neles se Construíssem
escolas rurais.
Cumpridos os objetivos das doações, com a instalação nos
respectivos distritos das Escolas Estaduais Cel. José de
Salles e Tiago Delgado, mas tendo sido ambas transferidas
para locais mais apropriados, o Prefeito Municipal de Lima
Duarte vem reivindicando os imóveis desativados, para dar-
lhes outra destinação, de interesse das comunidades onde se
acham inseridos.
Essa circunstância, aliada ao fato dos setores próprios do
Estado não terem planos para sua utilização, dão-me o
suporte necessário a fim de solicitar a essa augusta Casa
autorização para a efetivação da providência pleiteada.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência as
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 900/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte imóveis que especifica.
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Lima Duarte 2 (dois) imóveis de propriedade do
Estado, situados naquele Município, com a seguinte
descrição:
1 - terreno e respectivo prédio situados na localidade

denominada Manejo, distrito de Lima Duarte, na marginal da
Rodovia Lima Duarte-Juiz de Fora, com a área de 10.000m2
(dez mil metros quadrados), delimitada por um polígono
quadrado, que tem um vértice a 34.60m (trinta e quatro
metros e sessenta centímetros) do Canto esquerdo da
plataforma da estação ferroviária daquela localidade, no
rumo determinado por um ângulo de 39o20 (trinta e nove
graus e vinte minutos) em relação à plataforma e a partir
desse vértice, a testada, no rumo magnético de 37045' NW
(trinta e sete graus e quarenta e cinco minutos noroeste),
confrontando pela frente, numa extensão de 100m (cem
metros), com a Rodovia Lima Duarte-Juiz de Fora e pelos
lados direito, esquerdo e fundos, numa extensão de 100m (cem
metros), com terrenos de propriedade dos sucessores de Tiago
Odilon da Silva Delgado, conforme o registro ng 5.446, às
fls. 171 do livro 3-E cio Cartório do Registro de Imóveis cia
Comarca de Lima Duarte;
II - terreno e respectivo prédio situados na localidade

denominada Povoado de Orvalho da Fazenda da Cachoeirinha,
distrito de Lima Duarte. com a área de 5.000m2 (cinco mil
metros quadrados), dividindo, pela frente, numa extensão de
SOm (cinqüenta metros), com a Rodovia Lima Duarte-Juiz de
Fora; de um lado, numa extensão de 87.20m (oitenta e sete
metros e vinte centímetros), com terrenos de propriedade de
Milton Guimarães Duque e sua mulher; de outro lado, numa
extensão de 75m (setenta e cinco metros), com terrenos de
propriedade de Cândido de Almeida, e pelos fundos, numa
extensão de 68,30cm (sessenta e oito metros e trinta
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centímetros), com terrenos de propriedade de Milton
Guimarães Duque e sua mulher, conforme o registro ng 7.688.
às fls. 262 do livro 3-F do Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Lima Duarte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 133/96v
Belo Horizonte, lg de agosto de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70. inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 13.100,
que institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV -
no âmbito da administração direta do Poder Executivo e de
suas autarquias e fundações públicas.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Vem a mim, para sanção, a Proposição de Lei de ng 13.100,
que "institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV -
no âmbito da administração direta do Poder Executivo e de
suas autarquias e fundações públicas.
De seu exame vejo, porém, que não posso dar anuência a seu

artigo 16, eis que ele contraria o interesse público, além
de colidir com a própria lei que se pretende editar.
E que o artigo 16, ora impugnado, se refere a pessoal do

magistério, não abrangido, genericamente, pela projetada
lei, como se vê da norma de seu artigo 2g, parágrafo único.
inciso 1, alínea "a, exatamente para evitar-se que, com o
desligamento de funcionários seus, venha a rede de ensino
público do Estado a sofrer colapso de funcionamento, com
grave prejuízo para seus usuários e enorme entrave, para o
Estado, de cumprir objetivo prioritário seu, nos termos do
artigo 2g. VII, de sua Constituição, qual seja o de garantir
a educação e o ensino.
Além disso, a designação de que trata o dispositivo da Lei
ng 10.254, de 20 de julho de 1990. é de caráter temporário,
apenas para suprir comprovada necessidade de pessoal"
enquanto dure o impedimento do titular do cargo, ou até que
se proveja definitivamente o cargo vago, circunstância que
deixa tal pessoal fora do alcance da projetada lei, segundo
disposição expressa de seu artigo 2, parágrafo único,
inciso V.
Aliás, a inclusão desse pessoal no PDV contraria a própria
finalidade da permissão dada pela Lei ng 10.254, de 1990 em
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seu artigo 10, que é a de impedir solução de continuidade
nas atividades do magistério, pois, se adotada, não apenas
se ensejará o desfalque imediato com a saída dos que se
desligarem voluntariamente, mas se transformará o desfalque
em definitivo, com a extinção dos cargos ou funções
correspondentes, nos termos do artigo 14 da proposição de
lei em análise, o que é absolutamente contrário ao interesse
público.

São esses os motivos que me levam a opor veto ao artigo 16
da Proposição de Lei flQ 13.100, que devolvo ao exame da
egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de julho de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais..
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Dos Srs. Silas Brasileiro, Deputado Federal; José Norberto

Vaz de Mello, Presidente da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado, e Célio Cota Pacheco, Presidente da
Junta Comercial do Estado, agradecendo o convite para a
reunião de reabertura dos trabalhos da 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 13 5à Legislatura.
Do Sr. Silvio Mitre. Secretário da Habitação, manifestando,
a propósito de requerimento do Deputado Paulo Piau, o
interesse da Pasta em conhecer o trabalho de implantação do
programa de vilas rurais do Estado do Paraná. (- Anexe-se ao
Requerimento nQ 1344/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador, dando ciência à Casa das informações prestadas
pela Secretaria da Educação, segundo as quais não há, no
momento, previsão para a realização de concurso público para
a classe de Inspetor Escolar do Quadro de Magistério Público
Estadual. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.275/96.)
Do Sr. José Duarte Carvalho, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte -
SETRANSP -, solicitando a interferência desta Casa para que
se coíbam os atos de vandalismo praticados contra os
veículos coletivos utilizados no Serviço Especial do
Mineirão, determinado pela BHTRANS. (- A Comissão de
Educação.)
Das Sras. Haydée de Araújo Porto, Márcia Viana Bahia e

Maria Célia de Resende, manifestando sua indignação diante
da campanha de desmoralização que os funcionários públicos
ocupantes de cargos de direção e assessoramento vêm sofrendo
por parte dos Governos Estadual e Federal e solicitando a
atenção e a sensibilidade desta Casa para que a situação
desses profissionais se normalize. (- A Comissão de
Administração Pública.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado: José Maria Caldeira.
Presidente do TRT - 3 Região; Alvaro Azeredo, Secretário da
Casa Civil; Eustáquio Wagner Guimarães Gomes,

L 
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Superintendente Estadual do Banco do Brasil S.A.
agradecendo o convite para a reunião de reabertura dos
trabalhos da 251 Sessão Legislativa Ordinária da 13
Legislatura.

CARTOES
Dos Srs. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG;
José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador do Estado; Heloisa Maria Penido de Azeredo,
Presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social -
SERVAS -, agradecendo o convite para a reunião de reabertura
dos trabalhos da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 13a
Legislatura.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1 51 Fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI NQ 901/96

Dispõe sobre a condução de animais domésticos nas rodovias
estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - A condução de animais domésticos nas rodovias

estaduais fica condicionada ao seguinte:
1 - observância das normas de segurança no trânsito;
II - pequenos percursos;
III - locais, estradas ou trechos de estrada não proibidos

pelo poder público.
Art. 2g - Aos infratores desta lei, serão aplicadas as
seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas:
1 - multa;
II - apreensão dos animais e conseqüente pagamento de

diária de manutenção.
Parágrafo único - Ao proprietário de animal encontrado nas
rodovias sem condutor, aplica-se a multa em dobro, sem
prejuízo da apreensão do animal e do conseqüente pagamento
de diária de manutenção.
Art. 3g - Para a consecução dos objetivos previstos nesta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios
com entidades de direito público ou privado.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar do inicio de sua vigência.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Raul Lima Neto
Justificação: A colisão de veículos com animais nas

estradas de nosso Estado tem sido a causa de muitas mortes e
ferimentos, além de gerar prejuízos e constituir fator de
intranqüilidade. O número de ocorrências desse tipo de
acidente, com relação ao total dos acidentes registrados,
vem crescendo ano a ano. A não-existência de legislação
adequada que regulamente a matéria e penalize severamente os



responsáveis agrava o quadro atual e impossibilita uma ação
eficaz por parte do poder público.
Este projeto de lei tem como objetivo principal normatizar
a passagem e o trânsito de animais em nossas rodovias, com o
fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes
envolvendo animais nas nossas estradas. Estabelece o projeto
que os infratores poderão ser apenados com multa, apreensão
dos animais e o conseqüente pagamento das diárias de guarda
e de manutenção. Prevê, ainda, que o proprietário do animal
que for encontrado em rodovia sem condutor pague a multa em
dobro.
Os valores das multas, taxas de apreensão e diárias de
manutenção, bem como as formas de cumulatividade, deverão
ser objeto de regulamentação pelo Executivo, que disporá de
prazo mais que suficiente para tanto, não obstante a
urgência da questão.
E inovadora a proposição em tela, pois permite que o poder
público, nas situações pertinentes, firme convênio com
entidades não só de direito público, mas também de direito
privado, para a execução do que está previsto no projeto,
principalmente no que concerne à guarda e à manutenção dos
animais apreendidos. Estas, permitidas â iniciativa privada,
irão gerar a dispensa da utilização de currais públicos, o
que, conseqüentemente, afastará a influência política das
ações de fiscalização em algumas regiões do Estado.
Não pretendemos, com esta iniciativa, solucionar todas as

questões inerentes ao problema, razão pela qual concedemos
ao Executivo o prazo de 90 dias para a regulamentação da
lei, tempo suficiente para se solucionarem os problemas
técnicos próprios da questão.
Dessa forma, esperamos o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Defesa Social e de Fiscalização Financeira, para parecer,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2) e Maria Olivia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.
O Deputado Jorge Hannas - Há muito que o vale do
Jequitinhonha, região da qual temos a honra de representar
alguns municípios nesta Assembléia Legislativa, ostenta
negativamente o titulo de a menos desenvolvida do Estado de
Minas Gerais. Por essa razão, desde 1987, quando do inicio
de nossas atividades na Casa, temos procurado ao máximo, no
limite das possibilidades, carrear para o vale e sua boa
gente iniciativas que resultem em progresso e bem-estar da
população.
Poderíamos imputar, o que não justifica, o
subdesenvolvimento da região à natureza. Compreendendo 55
municípios, com 79.069km2, que correspondem a 13,4% da
superfície total do Estado, a região é rica em reservas
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minerais, com solo subfêrtil, ressentindo também do baixo
índice pluviométrico. As cinco microrregiões que a compõem -
do Alto Rio Pardo, Mineradora do Alto Jequitinhonha,
Pastoril de Pedra Azul, Pastoril de Almenara e Mineradora de
Diamantina - apresentam condições variáveis em matéria de
topografia, indo dos chapadões, passando pelas serras e
descendo ás depressões interpianálticas do Médio Vale. As
altitudes situam-se entre 150 e 1.200m, enquanto as
temperaturas oscilam entre 220C e 400C. Essa realidade é
acompanhada por escassas precipitações pluviométricas, com
média anual de 800rnm, o que leva à baixa confiabilidade no
regime das chuvas. Os prolongados períodos de estiagem
colocam em situação de alto risco as culturas de ciclo
longo.
A principal drenagem do vale é o rio Jequitinhonha, que lhe
dá o nome. Tem ele grandes variações de fluxo, alternando
cheias catastróficas com vazões de seca. Muitos dos cursos
que a ele afluem, nas duas margens, são intermitentes, e o
mesmo sucede na bacia do Rio Pardo, segundo maior curso de
água da região.
Quanto aos solos, são em geral ácidos e com elevados teores
de alumínio, apresentando, conseqüentemente, reduzida
fertilidade. Existem, ademais, nas partes mais altas,
grandes afloramentos de rocha sem qualquer aptidão agrícola.
O clima seco, a falta de água e o solo relativamente
infértil levaram a região a ser denominada de semi-árido
mineiro. Os recursos hídricos sofrem ainda com a poluição
gerada pelas minerações e pelo lançamento de dejetos animais
e de esgotos "in natura".
A ocorrência de endemias e epidemias, o analfabetismo, as

carências de toda ordem caracterizam o vale, cuja densidade
demográfica é a mais baixa do Estado - apenas 11,46
habitantes por km2, com um crescimento populacional de 0,8%
ao ano. O grau de urbanização é de 44,4%, também o menor de
Minas Gerais; a maior parte da população vive no campo. As
atividades produtivas - a par da mineração, que gera poucos
empregos e tende a danificar o meio ambiente - concentram-se
na criação extensiva de gado e nas lavouras de subsistência,
como as de milho, arroz, feijão e mandioca. Existem apenas
58.000ha de cultivos permanentes, 25.000ha de plantações
temporárias e 1.700.000ha de pastagens.
E, portanto, nesse cenário - em que apenas 29,9% da
população é abastecida por água em suas casas; em que a
agricultura, para desenvolver-se, necessita de sistemas de
irrigação - que o programa de construção de microbarragens
na zona rural é mais que bem-vindo. Até agora, devemos
reconhecer que os esforços para amenizar a situação não
foram suficientes. A CEMIG executou obras de perenização e
regularização nos rios Salinas e Pardo, enquanto a COPASA
tem feito algum investimento naquela área. Mas um programa
regular e intensivo para execução de represas de pequeno
porte será decisivo para o desenvolvimento da agricultura e
da pecuária e para melhorar as condições de vida do homem do
vale.
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As obras de construção de microbarragens, cuja primeira

etapa será concluída ainda este ano, abrangem as bacias dos
rios Jequitinhonha, Pardo e Mucuri, e tal iniciativa foi
denominada Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-
Árido Mineiro.
Embora não seja a solução definitiva para o problema - que
há muito se arrasta e ultimamente se agrava, com a seca
passando de ocasional a periódica -, é um começo auspicioso.
Efetivamente, pela primeira vez, encontramos a resposta aos
apelos partidos desta Casa em forma de ação integrada. Essa
ação envolve, de um lado, no âmbito federal, o Ministério do
Meio Ambiente e o Programa Comunidade Solidária; e, de
outro, a Secretaria de Estado do Planejamento, com o
concurso da Secretaria de Meio Ambiente, do DRH-MG. da
CEMIG, da COPASA-MG, da RURALMINAS, do CETEC, da EMATER-MG e
do IEF.
O objetivo, como dissemos, é construir pequenas represas em
cursos de água intermitentes, para armazenar o líquido
precioso e colocá-lo á disposição da população ribeirinha.
Recursos iniciais advindos do Programa Comunidade Solidária
(R$4.500.000,00 para aplicação em 30 municípios) e do
Tesouro Estadual (R$2.100.000,00 em mais 14 comunas) já
foram destinados a 44 unidades municipais selecionadas
segundo o critério de maior carência. Suas Prefeituras, por
sinal, serão chamadas a colaborar, encarregando-se dos
serviços de operação e manutenção.
A solução definitiva do problema, para a qual devemos todos
envidar esforços, implica, em médio e longo prazo, a
construção de, pelo menos, 1.000 barragens de pequeno porte,
incluindo microbarramento em cascata, além de algumas de
dimensão média ou grande, estas destinadas à geração de
energia elétrica. Com referência a esse objetivo maior,
estou de pleno acordo com o Dr. Sebastião Virgílio
Figueiredo, Diretor do DRH-MG. Em depoimento nesta Casa, em
5/6/96, sugeriu ele a implantação de comitês das bacias
hidrográficas, com representantes dos vários organismos que
atuam na área. Foi também oportuna sua sugestão de que se
adote o modelo usuário pagador, poluidor pagador, vigente
em vários países. Quer isso dizer que, na medida de suas
possibilidades, deve pagar aquele que utiliza a água, e deve
ser penalizado aquele que dela faz mau uso.
Gostaria de terminar dizendo como é gratificante verificar

que algo se faz, agora, de efetivo com vistas à solução de
problema que sempre constituiu nossa prioritária
preocupação, na qualidade de parlamentar e representante do
povo mineiro. O que se está agora projetando permitirá o
desenvolvimento das lavouras, inclusive da cafeicultura, que
poderá adquirir grande relevância na região. A pecuária, por
sua vez, será sensivelmente favorecida, com a melhoria das
pastagens e do gado. Por outro lado, é necessária a
consciência quanto à preservação, reflorestando-se as
nascentes e cuidando-se das matas ciliares para proteger os
cursos de água e evitar seu assoreamento.
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Em linhas gerais, é toda a economia do semi-árido mineiro
que será beneficiada. Por essa razão, cônscio das
responsabilidades desta Casa Legislativa para com a região,
é que fazemos este pronunciamento. Servirá ele para
registrar a importância da iniciativa e a participação do
Palácio da Inconfidência neste que será um dos instrumentos
do processo de redenção do vale do Jequitinhonha. Servirá
também para incentivar a luta para colocar aquele vale entre
os beneficiários da ação da SUDENE.
Por ocasião da audiência pública realizada na cidade de

Alnienara, tivemos a oportunidade de chamar a atenção para a
necessidade da melhoria da rede viária do vale e,
particularmente, do término do asfaltamento do tronco
rodoviário Almenara-Salto da Divisa.
Hoje temos segura informação de que o Governo da Bahia fará
a complementação asfáltica no trecho BR-101-Salto da Divisa.
Terminadas essas obras, surgirá um novo corredor de
transporte, que muito ajudará na redenção econômica de toda
a região, sobretudo agora, com o inicio da exploração do
grafite em grande escala, para alimentar o grande sonho do
Vale da Esperança.

2g Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a Fase do Pequeno
Expediente, compreendendo a leitura de comunicações e o
pronunciamento de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila (2) - falecimento do Sr. Jerônimo Cardoso
Bispo, em São Romão, e da Sr. Marlene Ribeiro, em Pirapora;
e Maria Olivia - falecimento da Sra. América da Costa Couto,
em Santo Antônio do Monte (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 6, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 802/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei ng
802/96 visa dar a denominação de Denizar Veloso Santos ao
trecho da Rodovia MG-202 que se inicia no entroncamento da
Rodovia MG-161, no Município de São Romão, e termina no
Município de São João da Ponte.



A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
O referido trecho da Rodovia MG-202 encontra-se sem
denominação oficial, conforme atesta o Diretor-Geral do DER-
MG. Assim sendo, justa e oportuna se faz a homenagem
proposta, visto que Denizar Veloso Santos, na condição de
homem público, trabalhou para integrar a região com a
construção de muitos quilômetros de estradas e com a
implantação do serviço de telefonia.
A denominação sugerida representa um ato de consideração ao

ex-Prefeito de São João da Ponte, pessoa muito querida e que
prestou grandes serviços também ao povo de São Romão.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 802/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 1996.
Bonifácio Mourão, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 171a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
902 a 907/96 - Requerimentos ngs 1.543 a 1.559/96 -
Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues - Comunicações:
Comunicação da Comissão de Agropecuária - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Almir Cardoso, Gilmar
Machado e Miguel Martini - 2Li PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 13.101 - Leitura de Comunicação
Apresentada - Requerimentos: Requerimento do Deputado Dimas
Rodrigues; aprovação - Requerimento ng 552/95; aprovação com
a Emenda flQ 1 - Requerimento ng 581/95; aprovação - 2 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.978;
encerramento da discussão: questão de ordem - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.



Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário nas funções de
2g-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Raul Lima Neto, lQ-Secretário ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
OF 1 CI OS

Do Sr. Odelmo Leão, Deputado Federal, agradecendo o convite
para a reunião de reabertura dos trabalhos da 2 Sessão
Legislativa da l3 Legislatura.
Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, cumprimentando a Casa pela
concepção do seminário Reforma Agrária em Minas Gerais e
sugerindo a participação da Associação Mineira de Defesa do
Meio Ambiente na organização do evento.
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte,
encaminhando os resultados do Termômetro de Vendas
referentes ao mês de junho deste ano.
Do Sr. Guilherme Capanema da Silva, Presidente da
Associação dos Avicultores de Minas Gerais, agradecendo a
atuação da Casa junto ao Governo do Estado em prol da
remissão dos débitos do ICMS na aquisição dos insumos
utilizados para a produção de ovos e solicitando o empenho
dos parlamentares na aprovação de outros projetos que
beneficiem essa classe. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. Salvador Franklin de Miranda, Presidente da

Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais - AFFEMG
-, agradecendo a acolhida dada pela Casa às sugestões feitas
pelo órgão ao texto do Projeto de Lei ng 813/96. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nQ 813/96.)
Da Sra. Leda Victoria Freire, do Município de Santana do
Jacaré, solicitando o empenho da Casa a fim de que a escala
de pagamento do funcionalismo público estadual se normalize.
(- A Comissão de Administração Pública.)
Da Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -,
manifestando pesar por não ter sido essa entidade convidada
a participar das discussões a respeito da organização do
seminário sobre reforma agrária, a ser realizado pela Casa.
Do Sr. Roberto C. Carvalho, do Município de Passos,
enviando poema de sua autoria em homenagem ao Estado de
Minas Gerais.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Antônio Aureliano, Bonifácio Andrada e Chico
Ferramenta, Deputados Federais, agradecendo o convite para a
reunião de reabertura dos trabalhos da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 13 Legislatura.

CARTÕES
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Do Sr. José Santana de Vasconcelios, Deputado Federal
informando sua decisão favorável à aprovação da CPMF. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Da Sra. Christiane J. Puliti A. Barros. Superintendente de
Relações Públicas da Secretaria da Casa Civil, agradecendo
convite para a reunião de reabertura dos trabalhos da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 13 5A Legislatura.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 902/96

Declara de utilidade pública a Assistência Evangélica
Social, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Assistência
Evangélica Social, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Djalma Diniz
Justificação: Em um país onde milhões de habitantes passam
fome, milhares de crianças não têm acesso ao ensino básico,
à assistência médico-odontológica ou mesmo a um cobertor
para se cobrir no frio, toda ação em favor do cidadão é bem-
vinda. Melhor seria se toda a humanidade vivesse voltada
para o bem comum.
Obviamente, é impossível esse acontecimento. Diante disso,
é louvável a atitude da Assistência Evangélica Social, que
completou este ano 31 anos de prestação de serviços,
alicerçados no trabalho de solidariedade.
A entidade, fundada em 1965, promove e coordena ações
filantrópicas que visam minimizar o sofrimento das pessoas
carentes atingidas pelo desemprego e por outros
desconfortos. Para tanto, conta com a participação da
sociedade para distribuir alimentação e cuidar dos idosos na
manutenção de asilos e em outras atividades que demonstram
seu desempenho em favor dos necessitados.
Com este projeto, desejamos prestar o nosso apoio ao
valioso trabalho empreendido pela entidade em causa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P40 903/96
Declara de utilidade pública o Hospital de Espera Feliz,
localizado no Município de Espera Feliz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital de
Espera Feliz, localizado no Município de Espera Feliz.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 1996.
Sebastião Costa
Justificação: O Hospital de Espera Feliz é uma sociedade
sem fins lucrativos, que funciona há mais de vinte anos,
conforme atestados do Juiz de Direito e do Prefeito
Municipal de Espera Feliz juntados ao processo, e tem por
finalidade prestar, gratuitamente, serviços médicos e
cirúrgicos aos doentes comprovadamente indigentes, sem
distinção de sexo, cor, nacionalidade ou religião, que deles
necessitarem.
De acordo com os documentos apresentados, o Hospital de

Espera Feliz preenche todos os requisitos para ser declarado
de utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Socia l, para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 904/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Sabedoria.
Estabilidade e Poder, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçôni ca Sabedoria, Estabilidade e Poder, com sede no
Municipioae Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Conforme a documentação anexa, a Loja

Maçônica Sabedoria. Estabilidade e Poder fo fundada em
12/12/91. instituição filosófica. filantrópica e
evolucionista, a entidade tem por objetivo a prática
desinteressada da beneficência e o incentivo à instrução e à
cultura.
o titulo declaratório de utilidade pública possibilitará á
instituição em apreço a ampliação do serviço social prestado
por seus associados às comunidades carentes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 905/96
Declara de utilidade pública o S.O.S. - Serviço de Obras

Sociais de Muzambinho, com sede no Municipio de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarado de utilidade pública o S.O.S. -
Serviço de Obras Sociais de Muzambinho. com sede no
Municipio ce MLzambinho.



26

Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de julho de 1996.
Marco Régis
Justificação: Esta proposição tem por finalidade declarar

de utilidade pública o S.O.S. - Serviço de Obras Sociais de
Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.
Fundado em 5/10/80. o S.O.S. é uma entidade filantrópica
que desenvolve relevante trabalho de assistência social
junto ás pessoas carentes e à comunidade, motivo pelo qual
faz jus à declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P49 906/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Estrela do Sul, com sede no
Município de Estrela do Sul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Estrela do
Sul, com sede no Município de Estrela do Sul.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 1996.
Ajalmar Silva
Justificação: A APAE de Estrela do Sul, em pleno
funcionamento desde 18/9/93. é sociedade civil de caráter
assistencial e sem fins lucrativos, tendo por finalidades
principais manter e incentivar a criação de estabelecimentos
especializados destinados a tratamento, educação,
habilitação, reabilitação e inserção social do excepcional;
estimular o trabalho do excepcional por meio de exposições,
cooperativas, oficinas e de outras medidas necessárias;
desenvolver a cultura especializada e o treinamento de
pessoal destinado ao trabalho de educação do excepcional;
organizar a assistência ao excepcional egresso ou não de
estabelecimentos especializados, independentemente de idade,
e pleitear, junto aos poderes públicos competentes, medidas
normativas e administrativas de interesse do excepcional.
Desde a sua fundação, a APAE de Estrela do Sul tem
desenvolvido intenso e relevante trabalho assistencial em
favor dos excepcionais, no seu município e nos municípios
vizinhos, promovendo a habilitação e a reabilitação dos
portadores de deficiência, desenvolvendo suas habilidades e
aptidões por meio de um sistema multidisciplinar e
reintegrando-os á comunidade e às suas famílias.
Em vista das atividades de eminente cunho social que

desenvolve, atendendo atualmente 112 crianças, a APAE de
Estrela do Sul faz jus ao titulo de utilidade pública, razão



pela qual conto com o apoio dos ilustres pares a esta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 907/96
Institui o Dia do Policial Civil do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado do Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Dia do Policial Civil do Estado

de Minas Gerais, a ser comemorado no dia 10 de maio.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Paulo Schettino
Justificação: Não sei de oficio mais nobilitante. Não sei,
por outro lado, de tarefa mais ingrata. Não sei de mister
mais elevado. Não sei, também, de labor mais incompreendido.
Não sei de labuta que exija maior sacrifício. Não sei, ao
revés de lida tão mal recompensada. (Antônio de Matos -
Delegado de Policia da Bahia)
A Policia Civil é co-responsável pela segurança pública,
que é dever do Estado e direito e obrigação de todos e é
exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das
pessoas e do patrimônio. E órgão permanente do poder
público, dirigido por Delegado de Policia de carreira e
organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da
disciplina, com competência legal para cumprir as atividades
de investigação e de apuração de crimes no âmbito estadual,
instaurar inquéritos e processos, executar funções
pertinentes à policia técnico-cientifica, o processamento e
o arquivamento de identificação civil e criminal, o registro
e o licenciamento de veiculo automotor e a respectiva
habilitação de condutor, atos de policia administrativa.
Ela é instituição centenária no Brasil, pois o primeiro
Intendente-Geral de Policia, com essa denominação, foi
nomeado por D. João VI, em 10/5/1808, tendo sido escolhido
para ocupar o cargo o Conselheiro Paulo Fernandes Viana, com
atribuições de policia política, administração da cidade e
policia propriamente dita. Era de sua responsabilidade
combater os crimes que afligiam a comunidade propriamente
dita, proteger o governo (policia política) e prover a
administração pública em sentido amplo (administrativa).
E é óbvio, essas atividades, desde então, sofrendo
alterações de competência ao longo do tempo, sempre foram
exercitadas por policiais civis, arrostando estes com as
dificuldades e incompreensões próprias da natureza desse
trabalho e, mais que isso, expondo, com freqüência, suas
vidas em defesa da sociedade.
Ante o exposto, entendemos oportuna a homenagem que
desejamos prestar a esse valoroso servidor público
instituindo o Dia do Policial Civil do Estado de Minas
Gerais, a ser comemorado no dia 10 de maio, solicitando aos
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nobres pares o seu
propomos.
- Publicado, vai o

exame preliminar, e
termos do art. 195.
Interno.

apoio à aprovação do projeto que ora

projeto às Comissões de Justiça, para
de Defesa Social para deliberação, nos
c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento

REQUERIMENTOS
NQ 1.543/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ideal e Trabalho, localizada no Município de
Ituiutaba, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.544/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vinte de Agosto, localizada no Município de
Varginha, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.545/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mensageiros da Liberdade, localizada nesta Capital,
por seus quatro anos de existência.
Ng 1.546/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternitate Et Justitia, localizada no Município
de Barbacena, por seus três anos de existência.
Ng 1.547/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Vespasiense, localizada no Município de
Vespasiano, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.548/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ad Gloriam Et Sapientiam, localizada no Município
de Muriaé, por seus 16 anos de existência.
Ng 1.549/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Labor e Civismo, localizada no Município de
Cataguases, por seus 31 anos de existência.
Ng 1.550/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Templários das Montanhas, localizada nesta Capital,
por seus 17 anos de existência.
NQ 1.551/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais cia Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paladinos da Liberdade, localizada no Município de
Leopoldina, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.552/96. do Deputado Wanaerley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz e Caridade, localizada no Município de
Uberlândia, por seus 100 anos oe existência.
WQ 1.553/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela do Oriente, localizada no Município de Belo
Oriente, por seus nove anos de existência.
NQ 1.554/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mahatma Shimoya, localizada no Município de Viçosa.
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por seus 18 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)
NQ 1.555/96, do Deputado José Bonifácio, em que pede sejam
solicitadas ao Corregedor-Geral de Justiça as informações
que relaciona sobre os cartórios de registro de títulos e
documentos e o Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas.
Ng 1.556/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja

transcrita nos anais da Casa correspondência que recebeu do
Presidente e do Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Montalvânia. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
Ng 1.557/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavaleiros da Liberdade, localizada nesta Capital,
por seus 15 anos de existência. (- A Comissão de Educação.)
Ng 1.558/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas ao aumento
da capacidade de energia elétrica nos Municípios de Janaúba.
Jaiba e Porteirinha. (- A Comissão de Política Energética.)
NQ 1.559/96. do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
nomeação dos professores aprovados no concurso de 1992 que
continuam trabalhando sob regime de contrato. (- A Comissão
de Administração Pública.)
- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Dimas Rodrigues.
COMUNICAÇÕES

- E, também, encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de
Agropecuária.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, senhores presentes nas galerias, representantes
da imprensa.
Em defesa da vida mais uma vez. A humanidade inteira,

especialmente o povo cristão e católico do mundo, ficou
estarrecida com a noticia difundida pela midia nacional e
internacional de que alguns milhares de embriões humanos
estão sendo destruidos, em virtude de terem passado cinco
anos e seus pais não haverem pedido extensão do prazo ou não
haverem sido localizados para autorizarem as devidas
adoções.
A mídia, interessada apenas em difundir a verdade sobre o

assunto, tem-nos informado os detalhes sobre a forma como os
cientistas" envolvidos no fato, com uma arrepiante frieza e
com métodos absolutamente cruéis, pretendem "resolver" a
questão.
De um lado, argumenta-se, sinistramente, como o qualifica

Dom Lucas Moreira Neves, num artigo recentemente publicado
no "Estado de Minas", que tais embriões simplesmente
constituem "material biológico", "simples aglomerado de
células", inexistindo, portando, preceitos éticos a serem
considerados. Daí a indiscriminada produção e manipulação de
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embriões humanos, não apenas com fins de procriação, mas
também para experiências inescrupulosas, porque atentam
contra a dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, a
criação de clones e a geração múltipla de seres humanos,
geneticamente idênticos, e a produção de híbridos homem-
animal.

Dizem, ainda, os cientistas, que os embriões chegaram ao
termo da sua existência útil, vale dizer, do seu período de
validade em termos de fertilidade, razão pela qual devem ser
eliminados, como se se tratasse de uma espécie qualquer.
Primeiro são descongelados, depois mortos com adição de
álcool, para, finalmente, serem incinerados junto com os
dejetos do hospital ou da clinica de inseminação artificial.

De outro lado, rejeita-se, radical e absolutamente, toda
iniciativa e toda proposta voltada para a adoção desses
embriões, com o único argumento de que não foram autorizados
pelos pais, que, na sua grande maioria, nem foram
localizados.
Possivelmente, muitos desses pais nem teriam consciência

da gravidade do assunto que os envolvia, por isso, não
tiveram interesse em encarar as conseqüências e as seqüelas,
terríveis, das experiências a que foram submetidos. Não
teriam consciência de que o ser humano, sob hipótese alguma,
poderia prestar-se a manipulações cientificas, uma vez que
todo ser humano é imagem e semelhança viva de Deus, porque
assim Ele o quis, quando nos criou. Por isso, esses pais
biológicos autorizaram as clinicas de fertilidade a destruir
seres humanos, dotados de alma e com direito à vida.
Outros pais possivelmente já morreram e, obviamente, dos

seus túmulos não poderiam mais responder pelos seus atos.
Alguns, ainda, possivelmente, nem se lembram de terem
participado dessas experiências que hoje derivam nessa
chacina vergonhosa e, sem dúvida, irritante da paciência e
da misericórdia de Deus, único dono da vida.
De qualquer maneira, supor-se-ia que os cientistas,

causadores dessa tragédia, fossem pessoas de alta formação e
discernimento, mas, para nosso espanto ainda maior,
percebemos que não são profissionais e cientistas
alicerçados em valores éticos e morais, decorrentes de uma
convicção profunda de que o ser humano não pode ser objeto
de manipulações genéticas, aplicáveis a outros elementos da
natureza, sob pena de provocar a ira de Deus.
Senhores, o que me espanta mais é o fato de que não

percebi, salvo algumas exceções, como a do Cardeal Dom Lucas
Moreira Neves. Primaz do Brasil e Presidente da CNBB, uma
reação enérgica e generalizada frente a esse caso tão
vergonhoso para a humanidade inteira.

Parece que perdemos a sensibilidade e a capacidade de nos
surpreender e de reagir frente a questões que ferem tão
profundamente a essência da nossa condição humana, a
essência da nossa tradição e da nossa fé cristã e católica,
particularmente no Brasil, reconhecido como o Pais com maior
número de católicos no mundo.



Ii
Senhores, não estamos assumindo atitudes condizentes com a

nossa condição de seres humanos e filhos de Deus.
Nem mesmo muitos políticos que se dizem cristãos e éticos

reagiram e se pronunciaram diante de tão grave fato.
Este pronunciamento, no que se refere aos embriões que

chegaram ao prazo fatal, possivelmente já não poderá impedir
que sejam eliminados; deixemos que Deus julgue os
envolvidos. Nós devemos fazer uma grande campanha, para que
essas inescrupulosas e vergonhosas experiências não se
repitam.
Nesta hora em que se manipulam conceitos e valores como

liberdade, democracia e justiça, para estimular e legalizar
a esterilização, o aborto, e o homossexualismo; nesta hora
em que a tendência é exacerbar as paixões, a sexualidade, a
promiscuidade e a permissividade, enfim, caminhos para o
desenfreio da humanidade, e especialmente da nossa
juventude, devemos reagir e propor novos rumos para
encaminhar a nossa sociedade nos trilhos da ética e da
moral, começando por nós mesmos, convictos de q ue o exemplo
arrasta mais do que as palavras.
No dia-a-dia vemos como as ameaças á vida se multiplicam

desde o lado fundamentalmente material, através de uma
campanha intensa e agressiva que nos induz ao ter e ao
consumismo desenfreado, cuidando apenas das aparências, em
detrimento do essencial que é o ser'. Dessa maneira,
exacerbam-se o individualismo, o egoísmo e o oportunismo e
exaltam-se antivalores.

Daí, senhores, se não corrigirmos o rumo, podemos estar a
caminho da cultura da morte, quando o nosso papel, neste
episódio da nossa vida, é construir a civilização do amor e
a cultura da vida. E haveremos de prestar contas ao único
dono da vida.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - O nobre colega

Miguel Martini, sempre autorizado em seus pronunciamentos,
numa demonstração clara da sua preocupação com o homem e com
aquilo que Deus pensa e que fez a respeito do homem, está de
parabéns.
Queremos apenas acrescentar. Deputado Miguel Martini, que

o Profeta Jeremias ainda era um embrião - não havia nascido
ainda - e diz a Bíblia que Deus já o amara e já o
estabelecera como profeta entre as nações. David, também,
diz no Salmo 139: 'Eu ainda era uma substância informe e o
Senhor já me conhecia, já me amava e já estabelecia os meus
dias. Não estou entrando no mérito de ter ou não ter
embriões congelados, mas acredito que o que o homem esta
fazendo agora, o desrespeito para com o homem, sem dúvida, e
um acinte a Deus e à humanidade criada por Ele. V. Exa. está
de parabéns e conta com o nosso apoio em pronunciamentos
dessa natureza.
O Deputado Miguel Martini - Agradeço o aparte do Deputado

Raul Lima Neto e gostaria de acrescentar para o Deputado,
certamente muito atento, como para todos os demais
parlamentares desta Casa, a noticia que os jornais de hoje
vêm trazendo a respeito de uma senhora, na Inglaterra, que
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está grávida de gêmeos. Segundo ela e pela lei que a
autoriza na Inglaterra, vai abortar, ou melhor, assassinar
um dos gêmeos. Os médicos vão escolher qual será
assassinado, porque a lei de lá permite, para que o outro
sobreviva, sob a alegação de que ela não teria condições
financeiras para cuidar dos dois filhos que vão nascer.
Quero alertar aos parlamentares desta Casa e à sociedade

mineira que há parlamentares no Congresso Nacional querendo
aprovar essa mesma lei aqui no Brasil. A Deputada Marta
Suplicy e o Deputado José Genoino, do PT, sofreram
contestação de outro Deputado, também do PT, contra essa
aberração que se quer implantar neste Pais: a autorização de
matar, de assassinar crianças no ventre materno. Hoje, a
própria Itália, segundo a imprensa, questiona-se sobre o que
vai fazer com 100 mil seres humanos que estão in vitro,
sendo mantidos congelados. Está em dúvida se vai também
assassiná-los. Ora, qual a diferença entre assassinar um ser
pequeno e um ser adulto? Não podemos nos calar diante desse
absurdo. Nós, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, devemos tomar uma posição a respeito desse assunto,
não só quanto ao que está acontecendo na Inglaterra, mas com
o que acontecerá, em breve, na Itália e em outros países da
Europa, mais desenvolvidos, que mantêm o mesmo sistema. E uni
problema grave o que nós, aqui no Brasil, devemos estar
atentos, porque organizações internacionais estão
interferindo nos assuntos internos do nosso Pais para que
mulheres, em massa, sejam esterilizadas e para que seja
aprovada aqui a lei do aborto.
o Deputado Miguel Martini - Estaremos nesta tribuna

gritando contra cada ameaça que sentirmos nesse sentido.
Concedo um aparte ao Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* (Em aparte) - Deputado Miguel

Martini, quero me posicionar favoravelmente ao seu
pronunciamento. Essa banalização de algo tão precioso que
Deus nos deu, que é a vida, é uma preocupação nossa também.
Estou ao lado de V. Exa. e queremos defender a valorização
da vida. Não podemos nos acostumar com o que estamos vendo.
Estou do lado da vida.
O Deputado Miguel Martini - (— Lê:) 'Então, façamos uma

campanha sistemática e permanente em defesa da vida, pois,
eu lhes garanto que se tivéssemos feito esta campanha com
todos os governos, através das embaixadas, através dos
congressos e mobilizando a sociedade, teríamos conseguido
evitar a chacina desses embriões humanos que,
potencialmente, poderiam ser quaisquer uns de nós.
Nesta luta permanente entre a vida e a morte, optemos sem

reservas pela vida, com o Papa João Paulo II, em cuja
encíclica, Evangelho da Vida, lê-se: Nada e ninguém pode
autorizar que se dê morte a um ser humano inocente, seja ele
feto ou embrião, criança ou adulto, velho, doente incurável
ou agonizante. E também a ninguém é permitido requerer esse
gesto homicida para si ou para outrem confiado à sua
responsabilidade, nem sequer consenti-lo explicita ou
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implicitamente. Não há legitimamente impor ou permitir.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir

Cardoso
O Deputado Alinir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, imprensa, cidadãos nas galerias, estamos
fazendo uso desta tribuna, primeiramente, para falar a
respeito da nossa candidatura a Prefeito de Paracatu.
Fizemos nossa carreira política através do Legislativo, pois
fui Vereador naquela cidade. No nosso entendimento, fizemos
um trabalho tão bom, tão exemplar, durante um ano e meio
como Vereador à Câmara Municipal de Paracatu, que fomos
elevados à categoria de Deputado Estadual. Isso muito nos
honra, principalmente em virtude da experiência que
adquirimos com todos vocês durante nosso mandato nesta Casa.

Tivemos a oportunidade de aprender a diferença não só em
relação ao que está previsto na concepção original dos
Poderes Legislativo e Executivo, mas, também, no que diz
respeito ao atendimento às demandas urgentes do nosso povo,
pois o Legislativo ainda tem dificuldades muito grandes para
conseguir dar respostas imediatas às demandas da população.
Gostaríamos de fazer referência às experiências

administrativas do PT e das Frentes Democráticas Populares,
das quais o PT participa. Reafirmamos que o PT faz bem,
porque a nossa política pública tem sido aprovada nas
administrações pelas quais o PT passa, além de ser premiada
em fóruns e congressos internacionais.
Ainda com referência à nossa candidatura a Prefeito de

Paracatu, queremos comentar a respeito da truculência e da
falta de escrúpulos dos atuais administradores da cidade. O
uso indiscriminado da máquina pública faz com que tenhamos
embates duríssimos para denunciar o mau uso dessa
instituição e o abuso na utilização dos recursos públicos
para fins eleitoreiros.
Gostaríamos de chamar a atenção para o problema da
separação entre o público e o privado. No nosso
entendimento, a nossa legislação precisa estabelecer essa
separação com mais clareza. Em Paracatu temos uma concessão
de TV comunitária, a TV Paracatu, que tem, a exemplo do que
ocorre com a maioria das TV5 comunitárias do Estado de Minas
Gerais que tivemos a oportunidade de acompanhar e a exemplo
do que ocorre no restante do Pais, uma legislação bem
concebida, pensada para democratizar o acesso à informação,
para dar mais transparência ao processo de informação e de
formação da opinião pública a qual tem sido sistematicamente
usada com fins políticos e eleitoreiros. A TV Paracatu está
nas mãos de um grupo familiar que domina a política local e
que a usa de forma inescrupulosa, também com fins
eleitoreiros. A oposição, assim como os setores que não
participam ou não concordam com a atual administração, são
sumariamente retirados do cenário da mídia local, porque,
lá, televisão existe para promover a administração local, as
suas principais lideranças e, também, para denegrir a imagem
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da oposição e de todos aqueles que discordam da atual
administração.

Sr. Presidente, Srs. Secretários, temos um problema sério,
para o qual pedimos o apoio dos senhores. Estamos
apresentando um requerimento à Casa, porque Paracatu está
vivendo um sério problema de abastecimento de água. Dos 140
litros por segundo necessários para abastecer toda a
população da cidade, a COPASA só tem conseguido oferecer 70
litros por segundo. Temos uma obra que foi iniciada há mais
de sete anos, quando já se percebia que o problema do
abastecimento de água iria se agravar com a diminuição da
vazão do córrego que há muitos anos abastece a cidade. Isso
demanda uma política de meio ambiente mais agressiva para
proteger os mananciais locais, o que não tem sido feito nem
por parte dos Governos municipais nem por parte do Governo
do Estado.

Estamos apresentando um requerimento e gostaríamos que os
Srs. Deputados nos ajudassem a aprová-lo, solicitando a
conclusão imediata das obras de captação do Ribeirão Santa
Isabel para resolver, de forma definitiva, o problema do
abastecimento de água em Paracatu. Como disse, essa obra foi
iniciada há sete anos, foi paralisada, retomada em outubro
do ano passado, foi novamente paralisada; retomada em março
e está em vias de ser concluída. Mas, por problemas
operacionais, está faltando uma peça, cuja importação de
Israel está sendo providenciada. Esperamos que a CDPASA
acate nossa sugestão e providencie uma similar nacional,
para que o sistema possa entrar em operação ainda no mês de
agosto, porque o problema é gravíssimo. A COPASA só tem
conseguido fornecer metade da demanda de água de população
de Paracatu.

Na semana retrasada estivemos com Paulo Romano, Secretário
Nacional de Recursos Hídricos, e solicitamos sua intervenção
nesse caso. O Governo Federal está lançando, por intermédio
da Secretaria Nacional de Recursos Hidrícos, um movimento
que precisa do apoio de todos nós. Independente da cor
partidária, independente da filiação partidária, esse é um
movimento de cunho ambiental, preservacionista, que precisa
do nosso apoio; é um movimento chamado Cidadania pelas
Aguas, que aborda com muita clareza a necessidade do
engajamento de todos para preservar um recurso cada vez mais
escasso em nosso Pais, que é a água.
Srs. Deputados, agradecemos a atenção de todos e

solicitamos que o nosso requerimento seja aprovado o mais
rápido possível e que os senhores nos ajudem a cobrar da
COPASA uma solução definitiva para o abastecimento de água
em nossa cidade. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados; retornando às atividades, neste segundo semestre,
teremos a oportunidade de debater sobre as modificações na
nossa Constituição; esperamos, sinceramente, que haja
empenho de modificação na questão tributária e fiscal, bem
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corno na reforma política, como o Governo tentou demonstrar
no primeiro semestre, atacando o funcionalismo.

Esperamos que haja sensibilidade por parte de todos e se
faça uma modificação rápida na área fiscal e tributária
deste Estado, para que diminua a tributação sobre quem
trabalha e produz e recaia sobre quem tenha rendas e maiores
salários.
Mas é com tristeza que venho falar sobre um assunto:

imaginávamos não ter que fazê-lo neste segundo semestre.
Mais uma vez o Governador do Estado, através da Secretaria
de Administração, surpreende os servidores públicos. O
Governador demonstra o seu desprezo para com o funcionalismo
e faz um ataque, mais uma vez, às suas conquistas, aos seus
direitos, quando publica, através do Secretário de
Administração, Sr. Cláudio Mourão, a Resolução ng 63/96, em
que suspende temporariamente as concessões para gozo de
férias-prêmio, que é um direito dos servidores. Se o
Governador não quer mais concessões, porque, desde o início,
ele vem atacando os direitos dos servidores, deveria ter a
coragem de vir até aqui e propor o fim das férias-prêmio.
Ele faz isso porque quer uma política articulada para
desmobilizar e criar um clima de tensão, fazendo com que os
servidores fiquem intranqüilos; ao mesmo tempo, pretende
forçá-los a entrar no programa de demissão voluntária.
Estivemos, no último sábado, na cidade de Tupaciguara;

tivemos uma reunião com os servidores públicos daquele
município e tomamos conhecimento de que as Diretoras de lá
visitaram os servidores, casa por casa, segundo uma política
da Secretaria de Administração, fazendo ameaças no sentido
de que, se eles não entrarem no programa de desligamento,
serão dispensados, e o Governo montará uma cooperativa. Esta
é a política que o Governo Eduardo Azeredo vem fazendo.
Esperamos denunciar e repetir o nome: Tupaciguara. Lã, há
prova de que existe orientação do Secretário Cláudio Mourão
para que os Diretores pressionem e ameacem os servidores a
entrar no programa de demissão voluntária.

Estivemos naquela cidade e orientamos os companheiros para
resistir a essa política, porque este Governo não é eterno.
Estamos denunciando esse fato. Agora, no inicio do segundo
semestre, os servidores públicos são surpreendidos com mais
essa arbitrariedade do Governo. Eles têm o direito de gozar
férias-prêmio depois de trabalhar durante dez anos. O
Governo já retirou o direito de vendê-las, mas não acabouo com o de usá-las. Sei de servidores que, neste semestre, já
se preparavam para gozar suas férias-prêmio, visando a fazer
doutorado e mestrado, fato de que o Estado deveria orgulhar-
se, porque estão tentando qualificar-se melhor. O Governoo	faz exatamente o contrário: penaliza quem quer qualificar-se
para prestar um atendimento melhor à população.
Esta é a política que o Governo chama de valorização: a

política de desestimulo, de fazer com que aqueles que
planejaram a sua vida para o segundo semestre tenham seus
planos transtornados e desorganizados pela incompetência do
Governo. E, mesmo assim, o Governo Azeredo vem dizer que não
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havia um planejamento, que não sabia como estava a situação,
que muitas pessoas estão pedindo férias-prêmio. O Governo
não sabe qual é o cronograma de férias-prêmio porque não
conhece a realidade dos servidores. Se sabe que o pessoal
tem férias, por que não fez um planejamento? Não fez porque
é incompetente; não fez porque, realmente, não consegue
administrar corretamente este Estado; não fez porque a sua
preocupação não é com o serviço público.
O Governo está querendo desmontar, prejudicar o

atendimento à população e, acima de tudo, entregar o nosso
patrimônio. Portanto, tem que fazer com que os serviços não
funcionem, para que a população ache que é necessário
entregá-los à iniciativa privada.
Mas nós discordamos dessa política. Por isso, estamos,

hoje, denunciando mais essa arbitrariedade, O Governo faz
isso por resolução, nas férias, no nosso recesso, para que
não haja manifestações e reações; durante as férias de
milhares de trabalhadores - em especial, os da educação, que
correspondem, exatamente, a 50% da categoria dos servidores
públicos deste Estado. Resolução e decreto estão sendo a
marca do Governo Azeredo até agora. Até o final de maio, ele
já tinha editado 1.441 decretos, o que dá uma média de 4
decretos por dia.
O Governo Azeredo tem medo do debate, tem medo de vir aqui

discutir. Queremos chamar o Líder do Governo, o Deputado
Romeu Queiroz, Líder do Governo e da Maioria nesta Casa.
Vamos enfrentar o debate. Por que fazer, nas costas dos
servidores, decretos e resoluções? Não têm coragem de vir
aqui enfrentar o debate? Se querem discutir a situação dos
servidores, vamos fazer esse debate aqui. Se não temos
dinheiro, vamos discutir por que não o temos. Há dinheiro
para banqueiros, para grandes fazendeiros, mas não há para a
maioria da população, para as obras necessárias na área da
saúde e da educação e. acima de tudo, para valorizar esses
importantes servidores, que ainda garantem o funcionamento
do serviço público neste Estado.
Queremos dizer que vamos continuar. A Bancada do PT vai

continuar levantando a voz, que é o que ainda nos resta,
enquanto não nos calarem. Continuaremos dizendo que
defendemos, sim, os servidores públicos, porque são
eficientes, são pessoas que merecem respeito e não podem ser
tratados como o Secretário de Administração e o Governador
Eduardo Azeredo estão querendo, através de resoluções e
decretos, sem discussão, sem conversa, apenas com
imposições, criando um clima de intranqüilidade e
insegurança, para que os servidores peçam para sair do
Estado.
Ficamos assustados com o que vimos em Tupaciguara. O

processo e a orientação que a Secretaria está dando é no
sentido de que as Diretoras visitem os servidores, de casa
em casa; eles são pessoas mais simples, mais humildes. O
Estado está, agora, usando o poder das Diretoras para
ameaçar os servidores, a fim de que eles peçam para sair do
Estado. Se o Secretário Cláudio Mourão quiser, vamos a
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Tupaciguara fazer o debate. Deputado Romeu Queiroz, e vamos
lá para ver como está a situação.
Não podemos continuar concordando com isso. E um absurdo,

é uma agressão o que o Governo está fazendo com as pessoas
mais simples deste Estado, com servidores humildes, que têm
mantido limpas as escolas, que têm feito a merenda das
crianças. Não podemos concordar e assistir a isso calados e
passivos.
Para concluir, queremos dizer que vamos continuar
defendendo os servidores. O Governo precisa reajustar os
salários dos deles. E preciso discutir essa questão.
Queremos, neste segundo semestre, fazer um seminário - que
foi aprovado por esta Casa no primeiro semestre - para que
possamos discutir o sistema previdenciário do Estado. Não é
possível aumentar a contribuição previdenciária dos
servidores, e o IPSEMG continuar não dando atendimento
médico-odontológico a eles, não só em Belo Horizonte, mas
também em todo o interior do Estado. Não podemos continuar
convivendo com isso. Espero que esse trabalho da Assembléia
Legislativa, neste segundo semestre, não seja prejudicado
pela proximidade das eleições. Precisamos modificar o
sistema previdenciário do Estado e o atendimento do IPSEMG.
Entendemos que essa transformação é não apenas necessária,
mas também fundamental.

Precisamos organizar esse grande debate, para que tenhamos
os planos de carreira tão propalados pelo Governo, mas não
executados. Esse Governo apenas retira as conquistas dos
funcionários. Precisamos discutir a valorização dos
servidores que já estão sem reajuste salarial há mais de um
ano. Continuaremos, semana após semana, tratando do mesmo
assunto, enquanto o Governo não mandar projetos e não
discutir seriamente a melhoria salarial de seus servidores.
Vamos entrar com ações contra essas medidas arbitrárias. Não
é possível que, num regime democrático, um Governo continue
legislando através de decretos e de medidas provisórias. A
ditadura já acabou. Não podemos continuar assistindo á
ditadura dos decretos, que é a nova mania de Azeredo e do
PSDB. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência nassa à 2a Parte da
reunião, com a la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 13.101, originada do Projeto de Lei ng
647/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Maria Barros;
suplente - Deputada Maria Olivia; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Roberto; suplente - Deputado José Henrique;
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pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente -
Deputado Jorge Hannas; pelo PFL: efetivo - Deputado Durval
Ângelo; suplente - Deputado Marcos Helênio; pelo PL: efetivo
- Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Olinto
Godinho. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária, na qual informa que a solicitação contida em
requerimento do Deputado Sebastião Costa, relativa à
promoção, por parte dessa Comissão, de um ciclo de estudos
sobre o aproveitamento das águas pluviais nas propriedades
rurais foi atendida mediante a realização do fórum técnico
Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo, promovido
por esta Casa em novembro passado, o qual contou com a
participação de representantes de órgãos e entidades
públicas e privadas ligadas ao tema; que uma comissão
composta de participantes do referido fórum e de técnicos e
assessores da Casa elaborou um anteprojeto de lei,
convertido no Projeto de Lei ng 865/96, da Comissão de
Agropecuária, que contempla as principais recomendações
daquele encontro, e que o requerimento em apreço deve ser
anexado ao projeto (Ciente. Cumpra-se. A Comissão de
Agropecuária.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dimas
Rodrigues, em que solicita seja formulado apelo ao
Superintendente Regional da RFFSA, visando à permanência do
serviço de transporte de passageiros realizado pela linha
férrea que liga Montes Claros a Monte Azul. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento ng 552/95. do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita ao Governador do Estado informações referentes a
despesas efetuadas pelo Poder Executivo com a veiculação, em
órgãos de comunicação, de dados sobre a média salarial dos
servidores do magistério público estadual. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda
ng 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1. que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento ng 552/95 com a Emenda ng 1. Oficie-
se.
Requerimento ng 581/95, do Deputado Marcos Helênio, em que
solicita ao Presidente da CEMIG o envio a esta Casa das
informações que menciona, relativas ao critério de cobrança
de tarifas, relação dos maiores devedores, demonstrativo das
receitas da empresa, bem como os procedimentos adotados para
a cobrança de consumidores inadimplentes. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,
o requerimento. 05 Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.



2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à l Fase,
a Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 12.978, que transforma as
Secretarias de Estado da Casa Civil do Governo de Minas
Gerais e de Comunicação Social em Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão,
o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, verificando, de
plano, que não há número regimental para a continuação dos
trabalhos, esta Liderança pede o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA Ia PARTE DA 170a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM lQ DE AGOSTO DE 1996,
INTERROMPIDA PARA RECEBER O MINISTRO NELSON JOBIM

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: Nomeação de comissão - Registro de presença -
Composição da Mesa - Palavras do Deputado Clêuber Carneiro -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Ministro Nélson
Jobim.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência nomeia os Deputados Geraldo Santanna, Clêuber
Carneiro, Durval Angelo, Marcelo Gonçalves e Carlos Murta
para, em comissão, introduzirem no Plenário as autoridades e
os demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em
Plenário do ex-Deputado Roberto Amaral e do jornalista
Sebastião Maciel, Presidente do CEPO.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Dr. Nélson Azevedo Jobim, Ministro da
Justiça; Dr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado e
representante do Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo;
Desembargador Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado: Prof. Tomaz Aroldo Mota Santos, Magnifico
Reitor da UFMG; Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da
Justiça; Dr. José Rafael Guerra, Secretário da Saúde;
Deputado Federal Israel Pinheiro Filho. Secretário de



40

Transportes e Obras Públicas; Dr. Epaminondas Fulgéncio,
Procurador-Geral de Justiça do Estado; Deputado Clêuber
Carneiro. Presidente da Comissão de Acompanhamento das
Reformas Constitucionais junto à Câmara Federal; Deputado
Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa.

Palavras do Deputado Clêuber Carneiro
Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, digno Presidente desta

Casa Legislativa; Sr. Ministro da Justiça, Nélson Jobim;
Srs. Secretários e autoridades que compõem esta Mesa de
trabalho; Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras,
coincide esta nossa reunião de reabertura da 2a Sessão
Legislativa Ordinária com fase em que as reformas à
Constituição Federal em vigor são objeto de intenso trabalho
por parte dos poderes constituídos.
E. portanto, com invulgar interesse que iremos ouvir aqui
hoje a palavra sobre o assunto do Dr. Nélson de Azevedo
JObim. Ministro de Estado da Justiça, o qual, acedendo a
convite desta Assembléia, irá honrar-nos com sua opinião
abalizada.
O significado deste encontro se reveste de maior relevância
se atentarmos para o fato de que esta Casa Legislativa
constitui em Minas Gerais um fórum privilegiado, no qual o
tema das reformas tem sido objeto de especial preocupação.
Afinal, não poderia o Palácio da Inconfidência omitir-se
sobre a reformulação das políticas previcienciária,
tributária e administrativa, que sabemos absolutamente
necessárias, embora venham a resultar, inevitavelmente, a
curto e médio prazo, em custo social elevado. Pior, no
entanto, seria perseverar em política de nocivo paternalismo
e excessivo intervencionismo estatal.
Senhor Ministro, Dr. Nélson Jobim, esta preocupação da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais em
participar e em colaborar com esse processo levou-nos a
instituir nesta Casa uma Comissão Especial de Acompanhamento
das Reformas Constitucionais, em que nos coube a
responsabilidade de ser coordenador. Nesse contexto, temos
desenvolvido esforço extraordinário, através da realização
de seminários, ciclos de debates, discussões e
encaminhamento de sugestões. Temos mantido, ademais,
Permanente contato com representantes da Câmara, Co Senado e
do Executivo Federal.
O processo de reformas que, paralelamente, está em
andamento no âmbito do Estado de Minas Gerais conta,
obviamente, com o nosso concurso. Cumpre notar, aliás, que a
sensibilização desta Casa ao tema não é de hoje: em agosto
de 1991, aqui fazíamos realizar um ciclo nacional de debates
sobre a Reforma Tributâria, seguido. em 1992. por Outro
simpósio sobre oslimites e as alternativas cia revisão
constitucional. Já em 1995, promovemos mais um seminário
sobre o assunto, no qual contamos com palestra do Sr.
Ministro da Administração Federal, Dr. Luiz Carlos bresser
Pereira. No corrente ano, aqui tivemos encontro especifico
sobre a reforma constitucional em Minas Gerais.
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Como pode ver, Sr. Ministro, esta Casa não está
negligenciando a materialização de sua cota-parte no esforço
das reformas, e assim continuaremos até que elas se
completem, com os indiscutíveis benefícios para o Brasil.
para Minas Gerais, para todos e cacia um de nossos cidadãos.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Ministro, Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, senhor
representante do Governador, Sr. Secretário, Srs. Deputados,
reabrimos os trabalhos desta sessão legislativa reiterando
nossa fé na importância da atividade parlamentar para
qualquer processo de desenvolvimento cue se queira coerente,
justo e democrático.
Nesse aspecto, a Assembléia de Minas tem aberto caminhos,
tornando-se participante ativa na formulação das políticas
públicas estaduais e buscando alternativas que permitam
avaliar a sua implementação.
No primeiro semestre de 1996, esta Casa mostrou, por
diversas vezes, de forma palpável, que a instituição
legislativa é peça indispensável na interlocução entre a
sociedade e as várias instâncias do Governo.
São inegáveis os fatos que atestam o sucesso do plano de
estabilização econômica. Se nos pedissem para apontar a
maior virtude do Plano Real, não lembraríamos o pão que
voltou á mesa do povo nem o dinheiro que passou a valer mais
no bolso do trabalhador. Essas são, sem dúvida, grandes
conquistas. Mas preferiríamos dar ênfase ao senso de
realidade que voltou a imperar neste País. Recuperamos o
norte e o sentido dos valores, referenciais que uma inflação
irracional nos havia roubado. Revertemos a marcha inexorável
para a barbárie.
Uma tal mudança, porém, não acontece sem sacrifícios. Só

que agora eles são suportados p rinci palmente por quem pode
fazé-los.
O Estado encontra-se diante de uma realidade q ue exige nova
cultura. As dificuldades que o Governo Federal, os
municipios e as unidades da Federação enfrentam neste
momento clamam pelos ajustes necessários para que o Brasil
consolide um processo de crescimento consistente, alicerçado
em nossa realidade e aberto á nova ordem económica mundial.
Nessas circunstâncias, nada mais oportuno que reiniciar
nossos trabalhos com uma reflexão sobre as reformas
constitucionais; para conduzi-Ia, ninguém mais indicado que
o Ministro Nélson Jobirr.
Não é a primeira vez que esta Casa tem o privilégio de

ouvir as ponderações corajosas e sempre oportunas do ilustre
convidado. Em 1991, quando empreendíamos o movimento de
adequação ao novo quadro criado pela Constituição de 1988 e
nos preparávamos para os desafios que seriam propostos a
este Poder, tivemos a honra de receber um dos mais lúcidos e
destacados membros do Congresso Nacional, que nos veio falar
sobre a modernização do Legislativo. Na oportunidade, o
Deputado Nélson Jobim nos disse com todas as letras: Se os
parlamentares não demonstram competência para gerir a coisa
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pública e resolver as questões sociais, a população abandona
o processo democrático". Era a palavra de um cidadão
apaixonado pelo parlamento e comprometido com sua renovação
no Brasil.
Num passado mais recente, pudemos ouvi-]o num ciclo
nacional de debates sobre a reforma constitucional. Hoje
essa satisfação se repete. Num momento em que a eficácia das
reformas se torna condição para que a estabilização se
consolide e se faz passaporte para a entrada do País no
clube restrito das nações desenvolvidas, esta Assembléia
acompanha com interesse os esforços do Congresso e do Poder
Executivo da União para traçar o perfil de um Estado moderno
e dinâmico.
Antes de passar a palavra ao conferencista, esta
Presidência tem um apelo especial para fazer aos nobres
pares. Estamos plenamente cônscios de que, num ano
eleitoral, as bases solicitam com mais intensidade a
presença dos parlamentares. Entretanto, tradicionalmente,
temos sabido nos desdobrar para atender a essas demandas sem
descurar das exigências de nossa missão como legisladores.
Temos a certeza de que, mais uma vez, esta Assembléia saberá
dar testemunho do elevado espirito público que anima os
Deputados mineiros. Confiamos em que todas as matérias de
interesse de Minas serão votadas, ainda que isso, muitas
vezes, requeira de nós mais esforço e até mesmo certa dose
de sacrificio pessoal.
Estamos, Sr. Ministro, ansiosos por ouvi-lo, para que, com

sua inteligência, possa trazer a Minas o que se passa quanto
à reforma constitucional, em Brasília. Muito obrigado.

Palavras do Ministro Nélson .Jobim
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Ministro Nélson .Jobim,
para discorrer sobre as reformas constitucionais em curso no
Congresso Nacional
O Ministro Nélson Jobim - Sr. Presidente, Deputado

Agostinho PatrCis. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, senhor representante do Governador do
Estado. Sr. Secretário de Estado. Procurador da República.
Procurador do Estado, Srs. Deputados, acabo de usurpar, como
mera tentativa de memória, a tribuna desta Casa. Já faz dois
anos que me afastei da vida parlamentar, por decisão
própria, e não poderia perder a oportunidade de retornar à
tribuna de uma Assembléia como a de Minas Gerais. Devo,
antes de dizer algumas palavras sobre a reforma
constitucional, lembrar que esta Casa e a história política
de Minas perpassam e coincidem com a história do Pais. E
talvez fosse importante, Sr. Presidente, que eu pudesse,
como gaúcho que sou, portanto distante de Minas, lembrar a
reverência dos gaúchos a Minas, lembrando, de inicio, que
foi em Minas que a nacionalidade se forjou. Estavam lá os
Andradas. Mas foi no Império, fundamentalmente por dois
grandes nomes mineiros, que as instituições políticas se
consolidaram. Bernardo Pereira de Vasconcelos de um lado.
extraordinariamente sábio, roubado da vida pública aos 55
anos de idade, e Honório Nermeto Carneiro Leão, Mar
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Paraná, Que soube enfrentar algo que ainda não tivemos
condições, na República, de fazê-lo, que é a análise
conazente, capaz e competente do sistema eleitoral
brasileiro. Foi exatamente Honôrio Hermeto quem conseguiu
revolucionar os modelos institucionais do Império, quer na
administração, como grande Conselheiro do Império e Chefe de
Gabinete, tendo como seu Ministro da Justiça o Conselheiro
Nabuco de Araújo, que trabalhou na reforma do Poder
Judiciário, quer na reforma eleitoral de 1855, que foi uma
obra básica do Marquês do Paraná. E bom lembrar, na Velha
República, o velho João Pinheiro, muito querido, e Israel
Pinheiro, que de Pinheiro não tinha nada, porque era
"Pignatare", porque era "Joseph", não era João. A linguagem
do italiano traduziu-se para o português e assumiu a figura
de João Pinheiro. E. ao lado de João Pinheiro, formou-se o
Jardim de Infância. Jardim de Infância que não conseguiu
prosseguir com a morte de Afonso Penna, mas que mostrou a
tenacidade básica da formação politica da Velha República,
seja com Francisco Sales, com Arthur Bernardes, com o
próprio Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, seja com os
apoiadores de 1930, os gaúchos de Getúlio Vargas, na figura
de Benedito Valacares, e depois de Francisco Campos, na
instrumentalização política do Estado Novo. Enfim, os
pessedistas, os udenistas mineiros, que devem ser
seguramente reverenciados. E algo fundamental para nós
todos, brasileiros, é a preservação da memória histórica.
o que temos de ter muito claramente presente é a tentativa
de recuperação de nossa memória, que é algo que os anos 30,
por exemplo, tentaram apagar dos anos anteriores. Todos nós
somos formados nos bancos escolares aos anos 50 ou 60.
Estudamos a história do Brasil, e nenhum ce nós estudou a
história dos nossos Estados, porque era proibido estudá-la.
Toda a coutrina ce 1930. Que era a prevaléncia da União
sobre os Estados Federados, determinou alteração nos
curriculos de forma tal que foi banida a h

i
stória estadual.

E. talvez, o q ue eventualmente conhecemos da memória da
história dos Estados seja os nomes das ruas e aas praças das
nossas Capitais, que preservam os nomes da Velha República,
porQue essa merr,ô- ia foi apagada para a nossa geração. A
recuperação dessa memória é importante para q ue tennamos uma
lembrança do curso histórico e político do Pais, a fim de
compreender do que se trata e do que estamos falando. Muita
coisa de novo não estamos falando, embora não o saibamos.
Sr. Presidente, saúdo também o Presidente da Comissão de
Acompanhamento da Reforma Constitucional, Sr. Deputado
Clêuber Carneiro. Quero dizer a V. Exa. . que, para
compreender o processo de reforma constitucional, precisamos
compreender algo que perpassa pela concepção geral do mundo.
Observem bem.

NO processo democrático tivemos, no século XVIII. o momento
de uni grande espectro da cidadania, que foi o espectro da
cidadania pol it ica. A cidadania pol

í
tica. ou melhor, dos

direitos civis se Consolidou no século XVIII. Foi a disputa
do cidadão com o poder arbitrário. E o momento das grandes
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declarações dos direitos do homem e do cidadão. É exatamente
a possibilidade da definição dos espaços da liberdade em
relação ao poder.
Passado o século XVIII. começa a discussão da cidadania
política. Era a necessidade da expansão do direito de voto.
Se, no século XVIII, inicio do século XIX, o voto era
restrito, no século XIX se determinou a discussão do
sufrágio universal, chegando ao voto feminino. Se o cidadão,
no século XVIII, tinha conseguido respeito dos seus espaços
de liberdade em relação ao poder absoluto, o cidadão do
século XIX luta para definir as regras do poder absoluto,
através da formação da vontade do Estado, nascida do
sufrágio universal, envolvendo o maior número possível de
cidadãos, inclusive com o voto feminino.
Observem que a cidadania política e a cidadania dos
direitos civis, séculos XVIII e XIX, eram cidadanias que se
definiam claramente por espaço da liberdade, seja na
formação da vontade do Estado, seja na formação da sua
vontade individual, no trânsito social do indivíduo em
relação ao poder absoluto.
A discussão iniciou-se no fim do século XIX, com os
partidos socialistas e. depois, com a Revolução de 17,
chamada a cidadania econômica e social, a cidadania dos
direitos econômicos e sociais. Não era mais o direito de
votar. Não era mais o direito de ir e vir. Não eram mais os
direitos civis, no sentido lato do termo. Eram os direitos
econômicos e sociais.
Aqui precisamos perceber nitidamente que muda a natureza

dos direitos disputados pela cidadania do século XX. Aqueles
direitos políticos e civis eram direitos de espaço da
liberdade, volto a repetir. Eram direitos que independiam de
uma prestação do Estado, que independiam de um ato de
satisfação do Estado. Não eram direitos materiais.
Já os direitos econômicos e sociais se caracterizam
basicamente como direitos a uma prestação material por parte
do Estado: direito à saúde, à habitação, à educação. Ou
seja, todos os direitos que têm como característica
fundamental uma prestação objetiva da sociedade ao cidadão.
prestação esta que depende de custos e valores. E
fundamental ter presente, também, como quadro de fundo do
que estamos dizendo, que o parlamento ou os parlamentos do
mundo nasceram não através desta disputa, mas de uma disputa
entre o poder absoluto do rei e os representantes daqueles
que financiavam a Coroa.
Qual foi a primeira regra que caracterizou basicamente o
orçamento público? A regra fundamental que se discutia,
quando do nascimento dos orçamentos. era de que a Coroa não
poderia instituir impostos que não fossem aprovados pelo
parlamento. No taxation without representation. ' Ou seja,
os parlamentos nasceram basicamente como representação dos
contribuintes para segurarem e definirem os gastos públicos,
já que eram os contribuintes, representados pelo parlamento,
que passaram a financiar as ações da Coroa. Isso funcionou
de forma tranqüila nos séculos XVIII e XIX. No entanto, com
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a expansão do sufrágio universal, os parlamentos deixaram de
ser representados exclusivamente por representantes de
contribuintes, como era característica anterior, e passaram
a ser integrados também por representantes dos expectantes,
ou seja, daqueles que deveriam ser beneficiários das ações
do Estado, isto é, daqueles que passavam a ser, pela
doutrina da cidadania econômica e social, credores de ações
objetivas do Estado, como a saúde, a educação, a habitação,
a alimentação.
Nesse momento é que surge a grande dificuldade de
ajustamento do processo democrático. Se tínhamos, na
representação dos parlamentos, os representantes dos
beneficiários dos direitos a uma expectativa a serem
satisfeitos, estabelece-se um conflito que a democracia não
soube gerir, nos primeiros momentos de sua vigência e de sua
aplicação, porque a democracia, nesse caso, entrou em
déficit. Os novos direitos da cidadania econômica e social
eram direitos que dependiam do orçamento e do gasto público.
E os representantes dos expectantes não tinham vinculações
sobre o financiamento dessa sociedade.
E, nesse primeiro momento, surge a grande distorção, que
era a confusão entre os direitos civis e os direitos
políticos, que são absolutos e sem custos econômicos, para
os direitos sociais e econômicos, que são direitos relativos
à capacidade de uma sociedade de satisfazer-se.
Precisamos ter presente essa concepção, porque a grande

dificuldade do processo democrático é exatamente lembrar a
responsabilidade que tem a sociedade de satisfazer
seguramente os direitos econômicos e sociais de seus
integrantes. Mas lembrar também que essa sociedade só o fará
na medida de suas condições e de sua capacidade, porque
senão caminhamos para o recurso demagógico e para a
expectativa infundada e não satisfeita.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de colocar essas

observações gerais, para lembrar que o processo de reforma
constitucional que o Governo promove, juntamente com a
sociedade brasileira, tem a visão nitida de que os modelos
com os quais nos estruturamos, no que diz respeito ao
desenho do Estado, são modelos que o próprio mundo já
superou.
Vamos pensar um pouco sobre a reforma administrativa. Qual
a sua grande discussão? A grande discussão da reforma
administrativa diz respeito á manutenção ou não de
determinados direitos atribuídos aos servidores públicos,
reconhecidos na Constituição ou no Estatuto do Servidor
Público. São problemas relativos às cumulações, problemas
relativos às progressões, problemas relativos ás
aposentadorias com percentual superior á última remuneração,
enfim, uma série de situações que eram absolutamente
corretas e que foram 'conquistas' do servidor público quanto
à necessidade de se criarem mecanismos que pudessem
seguramente, ou. pelo menos. minimamente, preservar a
remuneração do servidor público das altas taxas de inflação.
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Foi exatamente através de uma sucessão de expedientes - que
o Deputado Israel Pinheiro conhece e que debatemos na Câmara
em 1987, quando da elaboração da Constituição - que se criou
toda uma série de "direitos que vínhamos agregando, quer ao
texto constitucional, quer ao Estatuto do Servidor. E não
eram nada mais nada menos que instrumentos absolutamente
legítimos para assegurar a preservação mínima do poder
aquisitivo da remuneração do servidor contra altas taxas de
inflação.
Foi assim que se criaram mecanismos de gatilho e de

aumentos salariais, que não eram aumentos salariais reais.
Era um mero ajustamento do poder aquisitivo do servidor às
altas taxas de inflação. Eram os aumentos relativos aos
quintos, as incorporações de DAS ou CC. Eram formas de
aposentadoria em que se aposentava com 20% sobre o valor da
última remuneração, e não sobre a média da última
contribuição, porque, se assim fosse, o resultado final,
comparado ao imposto inflacionário absorvido por parte do
processo inflacionário pelo lado da receita, acabava
tornando absolutamente inconsistente a remuneração.
No momento em que o processo de estabilização econômica do
Pais começa a dar sinais de consolidação, em que as altas
taxas de inflação começam a cair vertiginosamente,
estabilizando o poder aquisitivo da moeda nacional a taxas
de inflação compatíveis com os modelos mundiais, é evidente
que um modelo que tinha consistência e absoluta
justificativa e explicação para se contrapor a altas taxas
de inflação demonstra ser rigorosamente incompatível com as
baixas taxas de inflação. E qual era o problema? Não era
nada difícil ao Prefeito Municipal ou ao Governador do
Estado dar aumentos salariais aos seus servidores, porque
ele tinha a garantia de que em dois ou três meses, no
máximo, o aumento de 30%. 40% ou 60% concedido estaria
totalmente absorvido pelo imposto inflacionário, já que as
taxas de inflação eram indexadoras da receita pública
estadual, municipal e federal, mas não eram indexadoras da
despesa. Havia uma dificuldade inicial no primeiro e no
segundo mês, mas, no terceiro mês, tudo estava resolvido,
porque o aumento concedido regressava pelo lado da receita,
através da apropriação do imposto inflacionário, com o qual
todos nós, e principalmente a classe média, se defendia do
processo inflacionário.
No momento atual, em que baixas taxas de inflação se
caracterizam, é evidente que o sistema da administração
pública e da sua remuneração tem que ser revisto, uma vez
que não é possível manter mecanismos que tinham uma
justificativa num estado em que essa justificativa
desaparece. Dai porque hoje pode-se falar em privilégios.
Mas antes não eram, eram realmente mecanismos minimamente
eficazes para garantir a preservação do salário real do
trabalhador público em relação ao processo inflacionário.
Agora não, desaparecida a causa que lhe dava justificativa,
é necessário termos consciência para debater o tema de forma
a não inviabilizar os Estados naquilo que é fundamental: os
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investimentos públicos. Hoje, praticamente em qualquer
Estado, seja da administração da esquerda ou da direita, o
que possam significar essas duas expressões no momento
histórico-politico em que vivemos, não justifica a sua
manutenção. Observem que os Estados, administrados pelos
partidos de esquerda ou de centro-esquerda, estão todos com
o mesmo problema: o aumento vegetativo da folha de pagamento
em cima de mecanismos que, seguramente, não têm como
satisfazer. E por quê? Porque não há mais imposto
inflacionário a ser apropriado pelo lado da receita. Vamos
falar com clareza. Srs. Deputados, o Brasil não quer mais a
discussão oculta: qual era o mecanismo q ue, cu"iosamente, se
defendia na época? Era o mecanismo das equiparações, que foi
uma técnica que se utilizou num determinado momento para
conseguir fazer alianças da preservação do valor de
determinados setores da administração pública. Observem a
situação curiosa que se apresenta no Pais de hoje: a
Constituição estabeleceu um teto. Cada Pocer teria um teto.
Os servidores do Poder Legislativo teriam como teto a
remuneração dos Deputados Federais, Estaduais e Senadores.
No Poder Judiciário, o teto seria a remuneração dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, e. no Poder
Executivo, a dos Ministros de Estado. Ou seja, tetos na
verticalidade. No entanto, uma decisão tomada num
determinado momento da análise do processo remuneratório do
serviço público no Brasil. pelo Supremo Tribunal Federal,
examinou o segundo principio que havíamos criado, que visava
evitar distorções, o chamado principio da isonomia. que,
basicamente, teoricamente, tinha o sentido de que aqueles
q ue prestavam o mesmo tipo de serviço, igual ou assemelhado.
entre os diversos Poderes e no mesmo Poder, deveriam ter o
mesmo nível de remuneração, o que parece absolutamente
legitimo. Agora, toma-se o primeiro principio, o principio
dos tetos. Toma-se o segundo principio, q ue falava em
isonomia de vencimentos ou de remuneração, não consideradas
as vantagens pessoais e as inerentes ao local ou às
condições do trabalho, ou seja, a isonomia era numa base em
q ue não se justificava e não se incluíam as chamadas
vantagens pessoais, num sentido lato, ou aquelas inerentes
ao local de trabalho, como insalubridade, etc. Pegaram-se os
dois princípios, Srs. Deputados, ou seja, o principio dos
tetos e o principio da isonomia, e foi dito o seguinte: ora,
se os servidores do Legislativo, do Executivo e do
Judiciário têm que ser isonomicarnente tratados, no q ue diz
res

p
eito à base da sua remuneração, não contadas as

vantagens oessoais, se isso é verdadeiro, os tetos têm que
ser equivalentes, porque não o senco não se poderia cumprir
a horizontalidade. Ora, nesse momento consicerou-se que nos
tetos não deveriam ser incluídas as vantagens pessoais. E
ai. os tetos que deveriam ser limites deixaram de ser. Eles
passaram a ser elementos de distorção. Nós tivemos, então, o
grande acionamento e o atrelamento das relações no serviço
público. Se os Ministros do Supremo Tribunal Federal recebem
na base da sua remuneração igual aos Ministros de Estado e
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aos parlamentares, excluidas dessa limitação as suas
vantagens pessoais, que correspondem a 30%, proporcional ao
tempo de serviço, o teto do Poder Judiciário passa a ser não
mais o teto do Legislativo e do Executivo, ficando superior
a este em 30% ou 35%, que corresponde exatamente ao tempo de
serviço do Ministro mais velho. Esse será o teto-base para
os demais. E, se isso é verdadeiro, é estendido para o
Tribunal Superior de Justiça, para o Tribunal Superior do
Trabalho, para os Tribunais Regionais do Trabalho, para os
Tribunais Regionais Federais, para os Juizes Federais, para
os Juizes Substitutos Federais, que, por sua vez, se ligam
aos Procuradores da República, que, por sua vez, se ligam à
Policia do Distrito Federal, que, por sua vez, se liga aos
Delegados da Polícia Federal, que, por sua vez, se ligam aos
Agentes da Policia Federal, e. ai, o ciclo de contaminação
da definição de um aumento acaba criando uma enorme
balbúrdia e uni descontrole absoluto do processo
remuneratório.
Observem: a remuneração dos Deputados Estaduais acaba sendo
base da remuneração dos Desembargacores e dos Juizes do
Poder Judiciário Estadual, que, por sua vez, é base da
remuneração dos Procuradores do Ministério Público Estadual,
que, por sua vez, é base da remuneração dos advogados. A
remuneração dos Procuradores de Justiça do Estado é base da
remuneração dos Delegados de Policia, que, por sua vez, é
base da remuneração dos policiais militares, que, por sua
vez, é base da remuneração dos agentes ditos anelados e
titulados do serviço público. E como a representação e a
remuneração dos Deputados Estaduais está limitada a 75% da
remuneração dos Deputados Federais, o orçamento estadual
fica a depender de uma regra externa a ele. Caso estendamos
isso para os Vereadores, eles acabam sendo, também, a base
da remuneração dos Prefeitos que, por sua vez, são a base da
remuneração do servidor público municipal.
Observem os senhores que todos esses mecanismos, que nós

conhecemos com alguma profundidade, tinham uma justificativa
absoluta porque eram instrumentos de proteção contra o
processo inflacionário.
Desaparecida a inflação, inviabiliza-se o Estado. Alguns

Governadores e Prefeitos têm-nos dito, eminente Presidente,
que haveria necessidade de alguma inflação e que têm alguma
saudade dela, porque a inflação viabilizava a administração
da folha, já que o Estado apropriava-se do imposto
inflacionário.
Senhores, a reforma administrativa não pode ser conduzida
como um processo ideológico de conflito entre os
administradores políticos e os administradores
profissionais, ou seja, a burocracia do Estado. A reforma
administrativa tem que vir sobre a compatibilidade do
funcionamento dos Estados e da administração pública. Ou
seja, não se justifica que tenhamos a necessidade de
consumir. corno está acontecendo hoje no Pais, mais de 90% da
receita própria do Estado, 1nclundo o fundo de
participação, com o serviço público estadual e o federal.
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Salvo se a concepção que se tiver ca administração pública
for a concepção do emrDreguismo clássico. Isso é outro tema.
Então, a questão a se definir é qual a função do Estado e
qual a função dos Estados Federados e da União no que diz
respeito a essa administração. E é esse o tema que está em
debate. Essa é a situação que está posta para debate. Isso
é o que precisamos definir.
Srs. Deputados, não vou me estender em relação à reforma
administrativa. Pensem, agora, no problema básico da reforma
tributária. Qual é o grande tema da reforma tributária? Qual
é o grande problema aue envolve a reforma tributária, além
da auestão da receita dos Estados? Na medida em que o
Governo, o Pais decidiu, porque tinha que assim fazer,
participar do processo de globalização da economia, que é um
processo internacional, na medida em que isso se passa como
uma necessidade política de participação e integração no
mundo, é evidente que o produto nacional precisa ter
competitividade internacional. Sem competitividade no
mercado internacional caem as possibilidades da participação
do Pais nos fluxos financeiros internacionais e nos
financiamentos necessários, fora dos financiamentos
inflacionários.
Pois bem, nesse caso, é evidente que era necessário que
pensássemos, como regra básica, na desoneração de todos os
produtos, no que diz respeito ás exportações, como também
era necessário pensar-se em uma desoneração tributária,
naquilo que se chama investimentos de capital, que é a
capacidade que tem o empresariado nacional de expandir sua
capacidade de produção, inclusive a de emprego, uma vez que
não tínhamos e não temos, no sistema de hoje, a
possibilidade da recuperação dos créditos do ICMS quando há
investimento de capital. Dito de outra forma, todo o aumento
de um pátio fabril que represente investimentos de máquinas
e de insumos para produção, que são onerados pelo ICMS, não
são recuperados, porque não há crédito do ICMS no
investimento de capital, pois considera-se material
consumido. Nessa hipótese, você onera a criação de emprego e
está tributando a expansão industrial do País. E evidente
que precisamos pensar nisso. Ao desonerar exportações.
investimentos de capital e investimentos da agricultura.
vamos ter problema de receitas em Estados que não fazem
qualquert ioo de concessão á receita. Isso porque, através
de concessões a receitas, com a des pesa crescendo na base de
3%, no que diz respeito à folha de pagamento, você cria uma
imensa dificuldade nesse sentido.
Se de um lado a reforma administrativa era discussão
basicamente dos problemas relativos à folha de pagamento e á
manutenção de um estado de remuneração condizente com o
servidor público, de outro lado, ao se tratar da reforma
tributária, não estamos falando do lado da des pesa e sim do
da receita. E no lado da receita fala-se do lado, também, da
federação brasileira, o grande problema federativo com que
convivemos. E o problema federativo está basicamente
vinculado ao tema que hoje ainda não está caramene
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enfrentado, que diz respeito ao problema da tributação
interna nas operações inter-estaduais. Gostaria de colocar
em exame e solicitar a V. Exa. , Sr. Presidente, que
eventualmente a Comissão de Finanças ou a Comissão de
Economia desta Casa examine claramente o problema que está
posto em relação às relações interestaduais de ICMS.
Observem a guerra dos Estados. Minas Gerais tem problemas
nas relações com Goiás, no que diz respeito aos benefícios
de natureza fiscal que são concedidos para o estabelecimento
de fábricas ou a criação de novos parques fabris em
determinadas áreas. Nessas situações, geralmente o
empresário circula entre os Governadores e, digamos, 'coloca
o pires" para discutir qual Governador lhe dá mais vantagens
no sentido de não pagar tributos. A própria situação que se
discute em Minas Gerais, no que diz respeito a questões de
ICMS, sobre os produtos de petróleo. gasolina, ou seja, a
tributação na origem e no destino é um tema necessário para
a redefinição da federação brasileira.
Meus senhores, lembro-me que O ex-Governador do Rio Grande
do Sul, ex-Deputado Alceu Colares, que havia sido eleito
pelo PDT, fez uma análise, comparando a receita de tributos
federais arrecadados pela União no Estado do Rio Grande do
Sul com os investimentos de infra-estrutura que a União
fazia no Estado. E encontrou uma enorme defasagem. Com isso,
discutia-se no Rio Grande do Sul que esse Estado transferia
parte de sua receita e de sua riqueza ao Norte e ao
Nordeste, naquela presunção do conflito federativo que ás
vezes volta, e agora volta-se novamente a discutir. Era
verdadeiro. As receitas federais no Rio Grande do Sul
superavam os investimentos federais naquele Estado. Mas a
Fazenda gaúcha não respondia quanto de ICMS o Rio Grande do
Sul arrecadava da poupança consumida do Norte e do Nordeste,
quando da transferência de produtos interestaduais.
Ora, o Rio Grande do Sul e o Sul produzem materiais e bens
de capital que são consumidos em grande parte no parque do
Norte e do Nordeste. Na medica em q ue isso é adquirido
nessas regiões, a poupança consurnida do Norte e Nordeste se
transfere para o Sul em ICMS. impostos. Tentou-se fazer uma
avaliação de compensações dos bens que vão do Sul para o
Norte e dos bens que vem do Norte para o Sul, para tentar
reduzir esse critério. Mas, na verdade, não podemos manter
um tributo que é do consumo. Mas, sim, um tributo do consumo
e nunca um tributo na produção. O modelo que temos é o do
tributo da produção, em que se tributa a produção sem se
tributar o consumo, fazendo com que o Estado que consome
financie o produto sobre a produção. Trata-se de uma
distorção federativa que precisa ser examinada para fazer
com que o pacto federativo brasileiro não seja minimizado ou
atritado com disputas estaduais no q ue diz respeito ao
manuseio de suas aliquotas incidentes sobre investimentos do
parque fabril de cada Estado. Isso compatibiliza a federação
e viabilizará os nichos de desenvolvimento necessários ás
vantagens comparativas q ue cada um dos Estados possa dispor,
no que diz respeito a esse tema. Assim, o tributo não será



mais um gerenciador de localidades de consumo de produção,
mas, sim, um financiador dos Estados para suas funções
primárias e privilegiadas.
Sr. Presidente, não creio que seja esse o tema em que
devemos nos aprofundar. Gostaria unicamente de dizer que o
fundamental para esse debate não ideologizado da reforma
constitucional é o debate da factibilidade de nossos
processos democráticos. Vejam que perdemos e herdamos
equivocadamente. e creio que, aqui, não todos, mas talvez
alguns, tinhamos. Srs. Deputados, e, ainda, temos vergonha
de sermos membros de partidos politicos. Dava posse eu, Sr.
Presidente, no Ministério da Justiça, ao novo Diretor-Geral
da Imprensa Nacional. O Diretor-Geral anterior havia sido
convidado pelo Governador Christovam Buarque para assumir a
administração de uma das regiões de Brasilia, que são
administrações distritais designadas pelo Governador. Assim
sendo, ficou vaga a Diretoria da Imprensa Nacional.
Nomeamos um cidadão e, na data marcada, compareci para dar
posse ao novo Diretor. Naquela oportunidade, encontrei a
Executiva do PSDB. pois o novo Diretor-Geral integrava a
Executiva desse partido em Brasila. Saudando o novo
Diretor, o Ministro fez a seguinte observação: "Precisamos
assumir, senhores, o fato de q ue vivemos numa democracia de
partidos políticos e, ao vivermos numa democracia de
partidos politicos. precisamos assumir isso "lato sensu",
lembrando que a administração pública decorre do processo
eleitoral e é do processo eleitoral que se legitima
basicamente o processo administrativo. Não é vergonha
nenhuma o fato de o administrador público ser membro de um
partido politico."
Sr. Presidente do Tribunal, vou contar-he um fato que
considero extremamente expressivo. Em 1990, juntamente com o
então Presidente do Supremo Tribunal Federal e mais dois
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio
de Janeiro e do Rio Grande do Sul, a convite do Governo
alemão, visitamos a Alemanha Ocidental de então. No decorrer
daquela visita, comparecemos perante o Tribunal
Constitucional alemão, situado em Karlsruhe, que é um dos
tribunais mais importantes do mundo, o
"Bunaeserfassungsgericht". Lã chegando, ao conversarmos cor!,
um dos juizes do Tribunal Federal alemão, o Presidente do
Supremo Tribunal brasileiro formulou àquele juiz a seguinte
indagação: "Como é escolhido um novo membro do Tribunal
Constitucional alemão? Qual é o critério?" A resposta do
juiz foi a seguinte: "E simples. O nome indicado vai para o
"Bundesstaat", que é a Câmara dos Deputados alemã, e ela,
por maioria de dois terços, aprova ou não aquele nome. Dessa
forma, o novo membro é escolhido para um mandato de 12 anos.
Perguntei, então: "Como é que se escolhe o nome para se
levar à votação no "Bundesstaat"? Quem escolhe o nome que
será levado à votação dos Deputados?" O juiz disse-me o
seguinte, com absoluta tranqüilidade: "Não existe problema,
O Tribunal Constitucional alemão foi criado em 1951, após a
guerra. Os dois grandes partidos da época, o Partido
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Democrata Cristão e o Partido Socialista, o SPD alemão,
dividiram o tribunal alemão. O grupo Social Democrata tinha
maioria no "Bundesstaat' e, conseqüentemente, tinha maioria
no Tribunal Federal alemão, ou seja, o Tribunal Federal
alemão tinha de ser o espírito do resultado da eleição.
Portanto, tantas vagas ficaram para o CDU e tantas vagas
ficaram para o SPD. Os juizes indicados pelo CDU eram
votados no 'Bunaesstaat" e escolhidos também pelo SPD,
porque o CDU não tinha maioria de dois terços dentro do
Congresso. Em1990 a escolha se tornou mais fácil. Quando há
uma vaga, já sabemos a que partido pertence. Ai, o partido
da vaga correspondente, indica o nome correspondente, que é
votado no 'Bundesstaat', após uma audiência pública. Agora,
iremos ter uma experiência pública muito interessante e,
talvez, muito rica para o Tribunal alemão. O CDU, para
conseguir maioria no "Bundesstaat', fez uma aliança com o
Partido Liberal. E, nessa aliança, ficou acordado que a
primeira vaga no CDU. na Corte Constitucional, seria
preenchida mediante indicação do Partido Liberal. Então,
agora, ternos a indicação de um novo partido para dentro do
"Bundesstaat".
Meu caro Presidente do Tribunal de Justiça. houve uma
espécie de reação, de mal-estar, por parte da nossa
comissão, do nosso grupo, principalmente por parte daqueles
originários dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Presidente do Supremo, que, meio estupefato com a narrativa
feita pelo eminente Juiz do Tribunal alemão, disse: "Meu
caro Juiz, isso é uma injunção dos partidos políticos do
Poder Judiciário. Nós, brasileiros, não temos muita visão
dessa natureza.' O Juiz alemão não entendeu. O Presidente do
Supremo perguntou: Por que os partidos políticos escolhem
os membros do Tribunal, e os nomes desses membros são
votados no Congresso? Isso não dá o controle político? O
Juiz alemão disse q ue não. Ai. ele compreendeu, virou-se e
disse: Quero dizer aos senhores que a Alemanha deste século
é uma democracia de partidos políticos, e, como tal, nós,
alemães, sabemos muito bem o que acontece com uma democracia
que não é de partidos políticos, haja vista o que se passou
com a Alemanha nazista, ou seja, é fundamental para o
processo democrático que venhamos a assumir com toda a
transparência, a questão partidária. E, para tal, é preciso
termos clareza nos processos que nos elegem.
Perdoe-me, Sr. Presidente, mas eu gostaria de expor um
problema. Talvez não o faça como Ministro ce Estado, mas
como ex-Deputado, polticO, membro do partido. Eu
perguntaria aos senhores: como nos condicionamos na nossa
conduta parlamentar? Quais são os mecanismos de controle da
nossa conduta parlamentar? Isso passa de uma pergunta que
tem que ser respondida objetivamente, para que o debate seja
absolutamente transparente e obtenhamos bons resultados.
Como um partido ganha uma eleição? Não vou falar sobre

Minas Gerais, mas sobre o meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Como um partido, no Rio Grande do Sul, ganha uma eleição -
não a majoritária, mas uma pro porcional - para a Assembléia
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Legislativa ou para a Câmara dos Deputados? Por uma série de
mecanismos que os senhores conhecem, o Rio Grande do Sul tem
31 vagas na Câmara dos Deputados. Todos os senhores sabem
como se calcula a vitória de um partido. Toma-se o número de
eleitores que compareceram à eleição proporcional, divide-se
pelo número de vagas, que é 31, e se apura o quociente
eleitoral. Todo o mundo sabe disso. Suponhamos que o
quociente eleitoral, no caso do Rio Grande do Sul, seja 170
mil. Depois, somem-se todos os votos dados aos candidatos do
partido, o que dá o resultado da legenda do partido. Divide-
se essa soma dos votos dados aos candidatos do partido -
que, também, se somam, lateralmente, aos votos,
exclusivamente, de legenda, que é o mínimo - pelo quociente
eleitoral, e temos o Quociente partidário. Se meu partido
obteve 1.700.000 votos naquela eleição, divididos por 170
mil, meu partido conseguiu 10 das 31 vagas. Quem foram os
eleitos? Os 10 mais votados do meu partido. Esse é o cálculo
que os senhores conhecem, que é o mesmo cálculo feito para
compor a Assembléia Legislativa.
Existe um problema sobre o qual eu gostaria de falar.

Observem que a regra axiomática é a de que o partido tem que
ganhar a eleição. O que não ganha eleição acaba não se
consolidando como partido político, porque a regra é a
vitória na eleição, os resultados eleitorais, que, de acordo
com essa matemática, dependem da capacidade inaividual dos
candidatos de produzir votos, e não, da capacidade do
partido de produzir votos, porque o número de votos q ue um
partido produz é o resultado da soma dos votos individuais
dados aos seus candidatos, não é assim? Logo, a opção de um
Partido ê buscar nomes que produzam votos, porque, se
buscarem nomes que não produzam votos, não fará legenda.
Meus amigos, no Rio Grande do Sul, o meu partido, por
exemplo, que quer ganhar a eleição e Que tem normalmente 1/3
da bancada gaúcha na Câmara, orecisa encontrar candidatos
q ue produzam votos. Qual é o critério do meu partido?
Examina-se dentro do elenco de entidades e de organizações
corporativas e categorias profissionais bem organizadas. Ai,
meu partido sai a buscar candidatos que possam trazer, para,
por possibilidade do próprio candidato, os votos de
determinadas categorias organizadas na sociedade gaúcha.
Meu partido tem sempre candidatos das policias militares,
porque elas são organizadas no Estado. A policia militar
gaúcna, a Brigada Militar, é capilarmente espalhada no
Estado, Sr. Presidente. Então, todos os partidos buscam
candidatos Que possam capitanear os votos da criarnada
"família brigadiana" para o seu nome, porque, assim fazendo,
os trazem para a legenda do partido. O mesmo se passa com a
Policia Civil, com os professores públicos estaduais e com
determinados setores da administração pública. Não há mais
um candidato à administração pública. Há setores. Houve uma
época em que os fiscais de receita tinham seus próprios
candidatos, e os partidos buscavam esses candidatos de
categoria Profissional. Depois de esgotado o elenco de
candidatos que possam capitanear os votos das categorias
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organizadas do Estado, os partidos políticos buscam aquilo
que eu chamo de candidatos de aparelho. São candidatos que
têm um mecanismo de acesso ao eleitorado e que decorrem
diretamente de sua capacidade e dos instrumentos de que
dispõem. São os candidatos ligados à midia eletrônica. Houve
uma época em que o futebol estava em alta. Na década de 70,
os candidatos que os partidos políticos escolhiam eram os
cronistas esportivos. Vários políticos brasileiros nasceram
dessa origem.
Hoje os partidos políticos também buscam candidatos que
dispõem de palco de público e de estrutura. Não estou
falando mal de ninguém. Estou somente fazendo uma análise.
Hoje os partidos políticos têm uma opção muito grande pelos
pastores evangélicos. Isso porque eles dispõem de uma
máquina, de uma estrutura e de votos, que podem ser cotados
para a legenda do partido.
Os partidos políticos sabem muito bem que, depois da
reforma constitucional tributária de 1967, transferiu-se
para a capital federal a capacidade de concentração do
dinheiro público. Os Estados e municípios ficaram somente
com a folha de pagamento, e os investimentos eram definidos
pelo Plano Nacional de Desenvolvimento. Criou-se o que
chamamos de distrital ização informal do voto, o que vale até
hoje. São os candidatos que têm como função viabilizar os
investimentos públicos estaduais e federais de sua região.
São os candidatos preferenciais dos diretórios municipais.
Eu, Jobim, nasci desse resultado. Em Santa Maria da Boca do
Monte, no interior do Estado, havia um Deputado Federal
chamado Deputado João Gilberto Lucas Coelho que num
determinado momento resolveu ser candidato a Senador. Santa
Maria do Monte tinha 90 mil eleitores. Havia aquela
concepção de preferência oara candidatos distritais e. por
isso, acabaram chamando-me porque eu era advogaco, professor
universitário e tinha um certo nome naquela região. isso
para cooptar os votos distritais, aquilo que os senhores já
ouviram: 'Vote no candidato da região.
Quantas vezes os senhores já não chegaram a algum município

e lhes fizeram a seguinte pergunta: 'O que o senhor fez pelo
município? O senhor conseguiu o ginásio de esportes?
Conseguiu pintar a escola? Construiu a ponte?" Se a resposta
for negativa, então, não fez nada pelo município. São os
candidatos distritais da chamada 'distritalização informal
do voto, que leva ao ódio. Quantos de nós, do Rio Grande do
Sul, não fomos proibidos de subir em palan que, na viagem do
candidato majoritário a Governador, no município "b. porque
esse município tinha candidato pró

p
rio? E qual é a grande

característica final desse processo eleitoral? O nosso
inimigo não é o candidato do outro partido é o candidato do
próprio partido. Isso porque, se o partido tem dez vagas e
nessas dez vagas os candidatos eleitos são os que fazem mais
votos, quem pode me tirar a vaga é o candidato do meu
partido e não o do outro. Dai podemos compreender por que,
na eleição, os majoritários dos diversos partidos se dão
muito bem. Mas os majoritários internos do partido se
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partido.
Os senhores acham que, com isso, vai acontecer um processo
de solidariedade partidária real ou dar uma atomização
brutal do interesse do voto? Acho absolutamente ridículo,
por exemplo, falar-se, dentro desse processo, numa formal
fidelidade partidária. Meus amigos, alguém foi convidado
para ser candidato pelo partido 'a, porque tinha
capacidade, por ter sido presidente de sindicato, de
associação, por ter sido um líder de alguma categoria, tendo
condições de conseguir os votos da categoria profissional.
Ele aceita o convite, integra o partido e se candidata a
Deputado. Onde ele irá buscar votos? Na sua categoria
profissional. Como, depois, iremos exigir que ele seja
solidário ao partido. Quando os votos são dele, e não do
partido?
Lembro-me de que, em determinado momento, um candidato de

mídia do Rio Grande do Sul aceitou ser candidato pelo meu
partido e o Presidente lhe deu uma carta dizendo q ue ele não
tinha obrigação de obedecer ao partido, porque ele era o
sujeito que fazia votos. Não era o partido que lhe dava
votos. Depois, esses personagens que falam dessa situação
partidária fazem-no com orgulho. Observem quantas pessoas já
vimos no nosso processo eleitoral dizendo: 'Não voto em
partido. Voto em pessoas.' Como se isso fosse uma coisa para
se orgulhar. Alguns candidatos levam isso às últimas
conseqüências e não colocam a legenda do partido nos seus
santinhos, não é verdade? Algumas vezes colocam bem
pequenininho, ou em amarelo, que é para ninguém ver. Esse
mecanismo eleitoral leva à inconsistência político-
partidária. Isso compromete o processo da democracia dos
partidos, viabilizando o surgimento de lideres
extrapartidários ou contrapartidários. Que criam situações e
inviabilizam o processo representativo.
Não podemos mais conviver com isso. Precisamos de reformas,

Sr. Presidente. Mas isso só será possível quando tivermos a
coragem de debater o tema com toda transparência, sem
ofender ninguém, mas todos procurando colaborar para que o
processo democrático se legitime e para que ele funcione e
para que não precisemos mais, aqui em Minas ou no Rio Grande
do Sul, o Nélson ou qualquer um dos senhores, na sua região
eleitoral ou junto a suas categorias, lembrar sempre que o
inimigo politico, no sentido de adversário político, é O
membro do outro partido e não um membro interno do partido.
Porque todas as eleições são um processo de cizânia, de
quizilia interna dos partidos. Sempre que isso acontece, uma
facção acha que foi derrotada nela outra. Sempre alguém tem
algo a cobrar do Outro e, ao caDo, o processo de gerência da
coisa pública começa a estabelecer um mecanismo
extraordinariamente confuso. Vou dar um exemplo aos senhores
que, talvez, seja um pouco radical. Lembro-me, inclusive, de
que, de certa feita. fiz uma pesquisa e examinei o processo
eleitoral brasileiro para discuti-lo com o Israelzinho, cujo
estilo todos já conhecem. Em 1821, começa o processo
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eleitoral no Brasil e, desde essa é poca. comecei a examinar,
exatamente, as chamadas incompatibilidades. Elas nasceram na
época do Império. Eram inelegíveis os Juizes de Direito e os
Delegados de Policia, para proteger a seriedade das
eleições, já que os Juizes controlavam o processo. Dai, fiz
uma análise de toda a evolução do processo de criação das
Inelegibilidades e cheguei á conclusão final de que elas
surgiram para preservar a seriedade das eleições. Porém, em
um determinado momento, além disso, elas tiveram uma outra
finalidade: alguém escolher com Quem não vai concorrer. E
como se alguém pudesse dizer: 'se você for candidato a algum
cargo e se eleger, não poderá disputar comigo depois."
Está, no bojo, a discussão da questão da reeleição

presidencial. Não estou falando especificamente da reeleição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas de todo o
processo. Lembro-me de uma pergunta que me foi feita em um
debate sobre sistema eleitoral, na Universidade de Madrid.
Fui convidado a participar desse debate e fiz uma exposição
sobre o sistema eleitoral brasileiro, assunto que conheço
razoavelmente. Fiz uma exposição narrativa e um francês me
fez a seguinte pergunta: 'Os senhores são de um Pais, com um
sistema presidencialista, em que o Presidente da República é
eleito pelo voto majoritário, sendo o objetivo dos partidos
ganhar a eleição e, conseqüentemente, o Poder Executivo. Nos
sistemas parlamentaristas, para se ganhar o Poder Executivo,
precisa-se ganhar a maioria no Congresso, ou seja, ganha-se
a maioria no Congresso e, conseqüentemente, o Poder
Executivo. Como, no sistema presidencialista, ganha a
eleição o partido que tiver o candidato mais votado, todos
os melhores quadros de um partido acabam sendo conduzidos
para as candidaturas majoritárias. Os quadros mais
expressivos, mais capazes, de maior empatia popular acabam
indo para as eleições majoritárias do Poder Executivo:
Presidência, Governo ou Prefeitura Municipal, dependendo da
área de atuação. Sendo assim, não estou entendendo. Os
partidos políticos precisam levar os seus melhores quadros
para as eleições majoritárias e. se eleitos, pagam um preço,
pois ficam congelados por um período, visto que não podem
ser candidatos a outro cargo porque, se o forem, precisam
abandonar o cargo seis meses antes, prejudicando, portanto,
a administração pública, assim não podem ser candidatos à
reeleição. Por que isso? A quem interessa isso? Em um Pais
onde se exige o voto majoritário para a eleição do candidato
ao cargo mais elevado do Poder Executivo, os melhores
quadros acabam pagando uni preço, porque têm que estar
afastados da atividade política por um período de Quatro ou
cinco anos, período de um mandato, ou, do contrário,
precisam se afastar do cargo, prejudicando a própria
administração. Isso interessa a quem? Por que isso?'
Respondo eu: a quem está tentando disputar e deseja não
disputar com alguém.
Precisamos voltar ás incompatibilidades que, realmente,
preservam o processo eleitoral. Porém, temos que acabar com
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as excludentes de quadros políticos, que serão julgados por
apenas um personagem: o povo, através do voto.
Senhores, creio que a reforma política, no Brasil, é,
também, uma grande prioridade. Porém não podemos partir cie
uma discussão unilateral do Governo. Os partidos políticos,
necessariamente, precisam fazer um grande pacto a fim de
redefinir o processo eleitoral, para que não venhamos a
reproduzir uma série cie erros que estão postos sobre a mesa.
Basta coragem política de todos nós para enfrentá-los. E, a
condição básica é tentar vê-]os, sem ódio e sempre pensando
naquilo que é fundamental para o Pais, que é o grande ajuste
de contas com o seu futuro. Tradicionalmente, as nossas
mudanças políticas eram um ajuste de contas com o passado,
porque achava-se que fazendo um ajuste de contas com o
Passado assegurava-se a vigência po l ítica do futuro. Não é
isso. O que precisamos, realmente, é um ajuste oe contas com
o futuro, e a real concepção de preservação de um projeto
democrático, efetivo e claramente vinculado aos interesses
populares, lembrando sempre aue democracia não é consenso.
Isso é o que se diz. Dizem que o processo democrático é o
processo do consenso, mas não, o processo democrático é o
processo da administração do dissenso, em que há oposição. O
grande debate é exatamente a administração capaz do
dissenso, para produzir aquilo que o processo democrático
conhece, que é a vontade da maioria. Muito obrigado, Sr.
Presidente, e desculpe-me a divergência e a amplitude do
tema.
O Sr. Presidente - Sr. Ministro, quiséramos dispor de mais
tempo de V. Exa. , mas sabemos que tem um compromisso, ainda
hoje, no Tribunal de Contas do nosso Estado, também para um
pronunciamento. Gostaríamos de que V. Exa. , com a
disponibilidade e a gentileza que sempre demonstrou para com
a Assembléia de Minas, pudesse aceitar mais um desafio e
voltar outras vezes a esta Casa para, com a sua
clarividência, objetividade e sinceridade trazer tantos
subsidios, como hoje trouxe ao inicio do segundo Denodo
desta legislatura. Nós. Deputados Estaduais, envolvidos sim.
nas campanhas politicas municipais, mas cônscios dos nossos
deveres e das nossas responsabilidades iniciamos mais um
Denodo. Sr. Ministro Nélson Jobirn. revitalizados pela
palavra emocionante e entusiasmada de V. Exa.
ATA DA 37 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia três de julho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Henrique, Ivair Nogueira, José
Maria Barros e Sebastião Costa, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado José Henrique. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Sebastião Costa cue proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros p resentes. O Presidente informa aos
parlamentares que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Ruy
JOSé Vianna Lage. Presidente da COPASA-MG, que irá discorrer
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a respeito da atuação daquele órgão na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, no que se refere aos problemas relativos
ao abastecimento ce água tratada e aos serviços de rede e
tratamento de esgoto sanitário, bem como acerca das
providências que estão sendo adotadas para resolvê-los; e o
Sr. Damião Campos Guimarães, engenheiro sanitarista e
técnico da Fundação João Pinheiro, que irá discorrer acerca
de assuntos relacionados com sua especialidade, sobretudo o
saneamento básico; e, ao final, apreciar as matérias
constantes na pauta. Registra-se a presença dos Srs. Fàbio
Avelar e Henrique Bandeira, respectivamente, Diretor de
Operações e Expansão e Superintendente de Comunicação da
COPASA-MG. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira, autor
do requerimento que motivou o convite ao Sr. Ruy José Vianna
Lage, tece considerações acerca do assunto. O Presidente,
autor do requerimento que motivou o convite ao Sr. Damião
Campos Guimarães. faz suas considerações e, a seguir, passa
a palavra aos convidados, que passam a fazer suas
exposições. Concluidas estas, o Presidente declara abertos
os debates. Fazem uso da palavra o Deputado Ivair Nogueira e
o Presidente, que formulam questões, respondidas de plano
pelos convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. A
seguir, o Presidente agradece aos convidados a presença e os
valiosos subsídios trazidos a esta Comissão e informa que,
devido á inexistência de 'quorum", deixará de submeter a
apreciação as matérias constantes na pauta. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária
a ser realizada amanhã. cia 4, ás 10h30min. e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1996.
José Henrique, Presidente - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Sebastião Costa - João Batista de Oliveira - Anivaldo
Coe 1 no.
ATA DA 2Sê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HIDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e trinta minutos co eia três de julho de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala cas Comissões
os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo Coelho e Kemil
Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
ouvir os Srs. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenda;
Carlos Alberto Cotta, Presidente da COMIG. e João César de
Freitas Pinheiro, Secretário-Geral da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Setor Mineral, sobre o acordo celebrado
entre a COMIG e a Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração - CBMM. A seguir. Solicita ao Deputado Anivaldo
Coelho que proceda á leitura da ata ca reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente convida os mencionados sennores para
tomarem assento à mesa e passa a palavra ao Deputado
Anivaldo Coelho, autor do reque r imento que motivou o
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convite. pa"a que faça suas considerações i-rciais. A
seguir, passa a palavra aos convidados. Franqueada a palavra
pela Presidência, segue-se amplo debate. conforme consta nas
notas taquig'-áficas. Encerrados os debates, a Presidência
agradece a presença dos convidados e os valiosos subsidios
fornecidos a esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião
e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Bilac Pinto.
ATA DA 14? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As vinte horas e trinta minutos do dia quatro de julho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Elbe Brandão, Romeu
Queiroz, Toniriho Zeitune, Paulo Piau e Anivaldo Coelho
(substituindo os quatro últimos aos Deputados Ajalmar Silva,
Bonifácio Mourão, Jairo Ataide e Durval Angelo, por
indicação das Lideranças do P508. do PMDB. do PFL e do PT,
respectivamente). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Arnaldo Penna, solicita ao Deputado Paulo Piau que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a finalidade da reunião é apreciar o parecer do
Deputado Arnaldo Penna sobre as Emendas ngs 4 a 9,
apresentadas em Plenário, em lg turno, ao Projeto de Lei flQ
813/96. Na fase de discussão, a Deputada Elbe Brandão
apresenta a Proposta de Emenda ng 1. O Deputado Anivaldo
Coelho indaga ao Presidente se é possível o pedido de vista
da proposição em debate. O Presidente informa que, nos
termos regimentais, é vedada a vista, uma vez que foram
distribuídos avulsos do parecer na reunião anterior.
Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o
parecer, salvo proposta de emenda, o qual é aprovado. A

2 seguir, colocada em votação, é aprovada a Proposta de Emenda
nQ 1, que, acatadapelo relator, é incorporada ao parecer. O
relator procede à leitura øa nova redação do parecer,
mediante a qual conclui pela rejeição oas Emendas flQ5 4, 6,
7, 8 e 9; pela aprovação da Emenda ng 5 e pela apresentação
da Emenda ng 10. O Presidente indaga aos membros presentes
se concordam com a nova redação do parecer. Não havendo quem
se manifeste, dá-la por aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião Ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão -

Durval Angelo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 1729 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE AGOSTO DE 1996

Presiéncia dos Deputados Agostinho Patrús e
Wande r ley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ngs 908 a 913/96 - Requerimentos ngs 1.560 a 1.573/96 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Alberto Pinto
Coelho (2). Marcelo Cecé e Wanderley Ávila - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Maria
Olivia e Durval Angelo - 2? PARTE (ORDEM DO DIA): 1? Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei flQ 13.043 e sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 13.082 - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimento ng 569/95;
aprovação na forma do Substitutivo ng 1 - Requerimento ng
621/95; aprovação com a Emenda ng 1 - 22 Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 613/95; questão
de ordem; chamada de recomposição de quorum'; existência de
número regimental para discussão - Discussão, em lg turno,
dos Projetos de Lei flQS 654 e 668/96; encerramento da
discussão - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
65/95; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Ibrabim Jacob -
Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta : Clêuber Carneiro - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trõpia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparecimento re g istra a existência de número
regimental. Declaro aperta a reunião. Soo a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de
2g-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oracores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunicade, são encarrirlhacas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 908/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçôrica Mahatma
Shimoya ng 69, com sede no Municipio de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mahatma Shimoya flQ 69, com sede no Município de
Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Conforme se constata na documentação anexa, a
Loja Maçônica Mahatma Shimoya nQ 69 funciona há mais de dois
anos e possui todos os requisitos para tornar-se de
utilidade pública. A entidade prima oeia prática de
atividades culturais, assistenciais e humanitárias, visando
a ampliar a espiritualidade de seus associados e, ainda, a
desenvolver um trabalho na área socia . dando atendimento
aos mais necessitados.
O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade
pública estaduai fornecerá o suporte dC que ela necessita
para dar prosseguimento a sua obra benemérita.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 909/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Aparecida, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Aparecida, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de agosto de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Aparecida

é uma entidade sem fins lucrativos que se encontra em pleno
e regular funcionamento há mais de dois anos na cidade de
Belo Horizonte. Os membros de sua diretoria não percebem
nenhuma remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Com o objetivo de defender os interesses dos moradores do
bairro, presta-lhes assessoria técnica, esclarecendo-os
acerca de seus direitos e incentivando-os a buscar
melhoramentos para a região.
Além disso, zela pelo patrimônio comum e pelo respeito às
normas jurídicas e às posturas municipais e atua junto ao
poder público reivindicando os direitos da população do
bairro.
Pelo caráter promocional e assistencial que evidencia a

entidade, em consonância com seus estatutos, solicitamos a
declaração de sua utilidade pública, de conformidade com a
lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 910/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Santana
da Vargem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - com sede no
Município de Santana da Vargem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 2 de agosto de 1996.
Jalro Ataide
Justificação: A APAE do Município de Santana da Vargem tem
finalidades essencialmente filantrópicas, de tratamento,
educação, habilitação, reabilitação e inserção social dos
excepcionais. Realiza um trabalho impar de assistência
integral, além de preencher todos os requisitos legais para
ser declarada de utilidade pública estadual, motivos pelos
quais solicito de meus pares a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI HQ 911/96
Declara de utilidade pública a Federação das Entidades de
Surdos do Estado de Minas Gerais - FESEM -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Federação
das Entidades de Surdos do Estado de Minas Gerais - FESEM -.
com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Glycon Terra Pinto
Justificação: Segundo estimativas ce

otorrinolaringologistas, cerca de 10% da população
brasileira apresenta algum distúrbio auditivo. Desse
contingente, acredita-se q ue 300 mil pessoas são portadoras
de surdez total. Isso se deve ao fato de que as agressões ao
Ouvido são produzidas pelo uso abusivo ce amplficacores Ou
pelo barulho irritante das grandes cidades, provocando
distúrbios nas células auditivas a longo prazo, alertam os
médicos.
A FESEM, constatando o crescimento do número de deficientes
auditivos, vem promovendo, em seus quatro anos de
funcionamento, medidas de âmbito estadual que objetivam
assegurar-lhes bem-estar e ajustamento ao meio em que vivem.
A entidade estimula, pois, a realização de programas
preventivos contra as diversas formas de trauma acústico e
coopera com as instituições empenhadas no tratamento e na
educação das pessoas acometidas pela deficiência.
O honroso mister que a FESEM desenvolve nos leva a
conceder-lhe o titulo declaratõrio de utilidade pública
através deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 912/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel de
propriedade do Estado ao Município de Matipô.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação
ao Município de Matipó de imóvel de propriedade do Estado,
situado na cidade do mesmo nome, com área de 612m2
(seiscentos e doze metros quadrados), conforme escritura
pública lavrada no Cartório de Paz e Notas do Registro Civil
ce Matipô, no livro de notas ng 67, ás fls. 44 e seguintes.
e registrada no Cartório de Imóveis da Comarca de Abre-
Campo, sob o flQ 6.847. a fls. 8 do livro flQ 3-F.
Parágrafo único - O imóvel mencionaoo no caput deste

artigo destina-se à construção da sede da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Matipó.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: O imóvel supramencionado deve ser doado ao

Município de Matipã, consoante os dispositivos deste projeto
de lei, uma vez que esse municipio dele necessita para
construir a sede da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Matipó.
Entendemos que este projeto vem ampliar a estrutura do

Município de Matipó, ade q uando-a ás suas necessidades, razão
pela qual solicitamos sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 913/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de
propriedade do Estado de Minas Gerais ao Município de
Mat ipó.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Matipó imóvel de propriedade do
Estado situado na cidade de Matipó, com área de 625m2
(seiscentos e vinte e cinco metros quadrados), no lugar
denominado Pastinho", de acordo com escritura pública de
doação lavrada no Matipó Cartório de Paz e Notas do Registro
Civil, no Livro de Notas flQ 80, às f ls. 258 a 260, e
registrada no Cartório de Imóveis da Comarca de Abre Campo,
sob o ng 16.080. à fl. 3 do Livro 3-J.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput deste
artigo se destina à construção das dependências da
Prefeitura Municipal deMatipó.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de agosto de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: Pretendemos que a reversão do imóvel
supramencionado seja em favor do Municipio de Matipó, uma
vez que este necessita do imóvel para construir as
dependências da Prefeitura, já aue o espaço fisico por ela
ocuoado não atende aos interesses maiores do município.
Ante o exposto, contamos com a aprovação deste projeto de
lei na forma proposta.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 103. do Regimento interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.560/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ilha dos Vigilantes, localizada no MLifliCipio de
Joalma, por seus 27 anos de existência.



NQ 1.561/96, do Deputado Wanderley Avila. solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Paz e Trabalho, localizada nesta Ca p ital, por seus
60 anos de existência.
NQ 1.562/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Caridade e Luz, localizada no Município de Bicas,
por seus 91 anos de existência.
Ng 1.563/96. do De putado Wanderley Avila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Justiça e União, localizada no Município ae Piui,
por seus dois anos de existência.
Ng 1.564/96, ao Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Independência II, localizada nesta Capital, por
seus 51 anos de existência.
NQ 1.565/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ação e Silêncio, localizada no Município de Araxá,
por seus 50 anos de existência.
NQ 1.566/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União Sertaneja, localizada no Município de Sete
Lagoas, por seus 99 anos de existência.
NQ 1.567/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Ordem e Progresso, localizada nesta Capital, por
seus 15 anos de existência.
NQ 1.568/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros da Verdade, localizada nesta Capital, por
seus 26 anos de existência.
NQ 1.569/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros da Justiça, localizada nesta Capital, por
seus 12 anos de existência.
N4g 1.570/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Renascimento e Justiça, localizada no Município de
Jequitinhonha, por seus 12 anos de existência.
Ng 1.571/96, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Betel - Casa Sagrada. localizaca nesta Capital, por
seus 17 anos de existência.
NQ 1.572/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Esperança do Vale, localizada no Município de
Itamarandiba. por seus dez anos de existência. (-
Distribuidos á Comissão de Educação.
Ng 1.573/96, do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CCPASA-MG com vistas à
conclusão urgente das obras da adutora do rio Santa Isabel.
no Município de Paracatu. (- A Comissão de Administração
Pública.)
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COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alberto Pinto Coelho (2), Marcelo Cecé e Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Agostinho Patrús, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa,
visitantes, a bancada norte-mineira, ao longo dos últimos
anos, das últimas legislaturas, vem tendo como denominador
comum, nesta tribuna, a atitude de fazer reivindicações para
aquela região, referentes, principalmente, aos problemas da
seca.
Estamos vivendo um período extremamente crítico,

preocupante e de emergência. As últimas chuvas que caíram no
Norte de Minas foram no mês de novembro de 1995. Já se vai
quase um ano. E, dessa data para cá, as ações dos Governos
Federal e Estadual têm sido pálidas e tênues, diante de
nossas necessidades.
Antes de falar a respeito dos órgãos que têm dado

assistência àquela região, no combate à seca e a suas
seqüelas, gostaria de dizer que, nesta semana, fomos
surpreendidos com a notícia de que o Governo Federal está
pensando seriamente em desativar o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS - e a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF. Esses
órgãos são os únicos representantes do Governo Federal no
Norte de Minas Gerais. O DNOCS tem prestado inestimáveis
serviços àquela região.
No ano passado, fizemos um movimento diante da primeira

tentativa de se desativar definitivamente o DNOCS, órgão que
existiu naquela região com mais de 400 técnicos. Hoje, a
região tem apenas um escritório, mas, mesmo assim, é
importante a sua presença, porque presta serviços de
perfuração de poços artesianos e ajuda na construção de
pequenas e médias barragens. Enfim, é um dos sustentáculos
do sertanejo norte-mineiro em sua luta incansável contra as
intempéries, contra a seca que assola a nossa região.
Quanto à CODEVASF, está presente em Pirapora. Na Casa,

temos o Deputado Wanderley Avila, representante da região e
que é testemunha da importância e da participação decisiva
desse órgão em sua cidade. A CODEVASF também está presente
em Janaúba. como Projeto Gorutuba, e foi, sem dúvida
alguma, o órgão máximo na implantação definitiva do Projeto
Jaiba. Hoje, esses dois órgãos estão correndo o risco de
serem extintos. E o que se conclui de declarações de
Ministros e autoridades importantes de Brasília e de
noticiários da imprensa nacional, como os da "Folha de S.
Paulo" e do 'Jornal do Brasil", que dão como certa a sua
desativação. Da extinção desses órgãos surgiria um único,
que agenciaria e administraria os recursos a serem
aplicados, não em Minas Gerais, mas no Nordeste brasileiro
como um todo.
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A principio a idéia pode parecer tranqüila, mas chamo a
atenção e peço o testemunho dos Srs. Deputados para as
dificuldades que o Estado de Minas Gerais e o Sudeste do
Pais enfrentam, diante da grande resistência e ca grande
força da bancada de Deputados Federais do Nordeste. Basta
que os senhores vejam hoje, no Estado de Minas' a
øeclaração de guerra, entre aspas, q ue o Governo Eduardo
Azeredo está fazendo contra o Nordeste. Sabemos que a
bancada nordestina não brinca em se rviço. Se precisam de
reivindicar, reivindicam com muita força. isso mostra a
fragilidade dos Deputados Federais co Suceste e do Sul do
Pais, que, embora em maior número, não 

f
azem frente ao poaer

de persuasão e de reivindicação da bancada nordestina. E
eles estão certos. Quem está errado somos nós, que abaixamos
nossas cabeças e nos curvamos diante dessa força.
Infelizmente, cruzamos nossos braços e assistimos,
passivamente, às vitórias de outras regiões pobres, que
precisam, também, dessa garra e desse trabalho dos Deputados
nordestinos.
Gostaria de chamar a atenção dos Deputados para isto: se

aquela extinção realmente se consumar, estaremos, mais uma
vez, dando um passo para trás e assistindo à derrota de uma
região pobre e que precisa ter mais força para reivindicar.
Não podemos, definitivamente, aceitar que o DNOCS e a
CODEVASF sejam extintos e que a nossa região, o nosso pobre
Norte de Minas Gerais, sofra mais uma vez, uma grande
derrota.
No final do ano passado, alertamos o Governador Eduardo

Azeredo e os Deputados Federais para esses fatos. Parece que
a representação norte-mineira está de braços cruzados. No
entanto, isso não é verdade; o que está faltando é o apoio
decisivo dos senhores e das autoridades que podem fazer um
grande trabalho para nos ajudar. O Governador Eduardo
Azeredo está acordando agora. Entretanto, ele acorda no
periodo eleitoral, justamente quando todas as atenções estão
voltadas para as eleições municipais. Esse periodo,
estrategicamente escolhido para promover as maiores mudanças
no nosso Pais, desvia a atenção cos 

p
arlamentares e Cas

autoridades.
Fizemos contato com o Deputado Fecerai Fernando Diniz e

transmitimos a ele todas as nossas preocupações. Acionamos
todos os Deputados Federais ao nosso Estado, a fim de que
eles assumam uma posição de resistência no Congresso
Nacional. Esperamos,também, que o Ministro da Agricultura,
Arlindo Porto, que é mineiro e que ajudamos a eleger, apóie
essa reivindicação do Norte de Minas Gerais. .á tiraram a
emenda de bancada, que previa ajuda 

p
ara o asfaltamento da

BR-135, pois ela foi, oropositadamente, escolnida como a
emenda Que não participaria do acordo de bancadas. Foi uma
cerrota. Agora, estamos prestes a so f rer outra cerrota.
A CODEVASF tem prestado grandes serviços, pois tem

perfurado poços artesianos, tem feito barragens, tem
gerenciado o Projeto Jaiba, tem se empenhado para que o
Projeto Jequitai saia do papel. Trata-se de um órgão sério,

o
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que tem a sua frente homens comprometidos com a região.
Portanto, ela não pode, absolutamente, correr o risco de ser
extinta. O DNOCS, graças ao Deputado Inocêncio Oliveira, foi
proibido de perfurar poços particulares. Hoje, os custos de
um poço artesiano perfurado por firma particular ultrapassam
R$10.000,00. No entanto, o DNOCS perfura o poço por
R$2.500,00. E uma grande disparidade, uma grande diferença.
Com nosso trabalho, revogamos essa proibição.
Portanto, trata-se de uma proposta que vale a pena

defender com garra e com raça. Para tanto, iremos procurar o
apoio do Governador Eduardo Azeredo e dos Deputados Federais
mineiros. No entanto, o ponto inicial dessa luta deve ser
nesta Casa Legislativa. Para tanto, convoco todos os
Deputados para lutarmos, para não desviarmos nossas atenções
para o período eleitoral, para a eleição de nossos Prefeitos
e Vereadores, pois devemos marcar presença neste Plenário,
com o objetivo de defender os interesses de Minas Gerais.
Devemos nos preocupar com as eleições, sim. No entanto,

nosso maior compromisso é com a defesa dos interesses de
nosso Estado. Assim sendo, ao trazer essa triste noticia,
pedimos aos Deputados, principalmente aos Deputados do Norte
de Minas, que caminhem conosco, que se juntem ao nosso
trabalho, com o propósito firme de evitar que o DNOCS e a
CODEVASF sejam extintos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Lagoa da Prata, minha terra natal, vestiu-se de luto para
chorar a morte da Profa. Guiomar Lima Sampaio. Depois de 85
anos, quase todos eles dedicados à arte e a um casamento
feliz que durou 35 anos, D. Guiomar Lima Sampaio entregou
sua alma a Deus no 23 de julho Último. Seus últimos cinco
anos de vida foram anos difíceis, de muito sofrimento, pois.
acometida de cegueira irreversivel, sentiu o mundo
modificar-se, e a escuridão passou a ser a companheira de
seus dias. Longe, no entanto, de abater-se, de entregar-se á
tristeza e às lamentações, O. Guiomar lutou com garra na
tentativa de voltar a enxergar. Não acreditando nas
previsões pessimistas dos médicos que procurava, foi atrás
de outros es pecialistas até o fim de seus dias. A par disso,
manteve acesa a chama e o brilho de sua inteligência. Se
faltou luz exterior, a Interior supriu essa deficiência.
permitindo-lhe, apesar da adversidade, escrever ainda dois
livros: 'O Outro Lado da Luz, no qual retrata em poemas sua
terrível experiência de ver-se privada da visão, e "Flores
ce Outono', seu derradeiro testemunno de amor à vida, que
ficou pronto, mas a autora não teve a felicidade de fazer o
seu lançamento. Sua farnilia, numa atitude feliz, lançou, em
sua homenagem, na missa de sétimo dia, esse livro que parece
ser a sua despedida, o seu legado de amor à vida, a Deus e á
família.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, se falo hoje presa da

emoção é porque tive o privilégio de conviver com D.
Guiomar, que foi minha professora. Mas foi muito mais do que
isso, porque era escritora, com oito livros editados e



inúmeros outros trabalhos, como peças de teatro, peças
sacras e ensaios. Compositora de grande talento, compôs
centenas de músicas que hoje são cantadas por este Brasil.
muitas vezes sem que se dê conta de que são músicas de D.
Guiomar Sampaio. O hino de Lagoa da Prata e o hino dos
salesianos do Brasil são de sua autoria. Foi exímia
pianista, excelente professora de violão e canto orfeônico.
Professora de Português. Literatura e Francês. D. Guiomar
era o orgulho do povo de Lagoa da Prata, que via nela o
exemplo e a essência da cultura, expressa numa mulher
extremamente humilde, de presença reconfortadora e de
dignidade e classe ímpares.
Perto de D. Guiomar, a gente se calava para ouvir,

aprender e extasiar-se com o brilho de sua inteligência, com
sua singeleza e simplicidade.
A história de minha terra divide-se em dois períodos:

antes e depois de sua presença.
Nascida em Visconde do Rio Branco, casada com o auditor da

República, aposentado, Sr. Floriano Geraldo Sampaio, também
escritor com obra publicada. O. Guiomar chegou a Lagoa da
Prata no ano de 1956. Aquela época, a cidade tinha apenas 18
anos de emancipação política. Sua presença foi uma revolução
nos meios culturais ainda incipientes da cidade menina. O
gosto pela rrn:Jsica, pelo teatro, pela poesia despertou
vocações e provocou uma tomada de consciência da importância
da arte na vida das pessoas.
Deixou cinco filhos, dez netos e uma bisneta e toda uma

herança de amor e de lirismo representada pela vasta obra
que legou ã posteridade.

Agora que ela se foi, a cidade, ainda aturdida com sua
ausência, lamenta a grande perda.

Sinto-me orgulhosa de ter tido a iniciativa de indicar o
seu nome para receber a Medalha da Inconfidência, o que
aconteceu no dia 21 de abril último e Que talvez tenha sido
a mais recente homenagem recebida por essa grande mulher.

Apesar da cegueira e da doença, fez Questão de ir a Ouro

2 Preto e. de pé, receber o seu galardão. D. Guiomar era
assim: surpreendia-nos sempre com suas atitudes corajosas,
com sua garra e seu exemplo de amor à vida.
Agora acabou a escuridão. O céu, que a esperava, deve ter

recebido em festa essa senhora iluminada, ria presença
constante da luz de Deus.

Encerro minhas palavras lendo o poema intitulado "Ciranda
do Tempo", que está em seu derradeiro livro e parece ser a
intuição do fim que se aproximava:
Não quero chorar de tristeza.! Ao relembrar o passado,!

Pois sempre encontro beleza! No mundo presente, encantado.!!
Espero um futuro risonho/ No céu e pra nós foi criado,! Por
Deus, E viver esse sonho! Feliz, no eterno reinado".

Obrigada. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Ángelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Sras. Deputadas

e Srs. Deputados, no semestre passado, esta Casa ficou muito
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envolvida com a discussão da reforma administrativa, enviada
para cá pelo Sr. Governador.
Temos ainda bem claro na memória o que restou á Bancada do

PT, em função da intransigência das Lideranças governistas,
que foi a obstrução.
Ficou claro que a obstrução é uma forma democrática das

minorias se expressarem, fazerem pressão e forçarem
negociações no âmbito do Poder Legislativo. Para tais
medidas, apoiamo-nos no Regimento Interno. Todos aqui temos
na memória a sessão do dia 4 de julho, a qual, em razão do
trabalho obstrutivo, durou mais de 17 horas, demonstrando o
esforço, o trabalho da Bancada do PT, que, através de
emendas, melhorou o projeto do Governador do Estado,
principalmente no tocante ás reivindicações do funcionalismo
público estadual e também na defesa do serviço público de
Minas Gerais.
Já no dia S. em função do esgotamento da própria bancada

governista, fomos convidados para um acordo e entendemos que
o Líder do Governo o fazia em nome do próprio Governo,
mediante emendas assinadas e apresentadas por Acordo de
Lideranças e que passaram a constar nos projetos que estavam
sendo discutidos.
Quem poderia duvidar que tais compromissos não fossem

firmados? Porque já houve época em que o fio do bigode
servia como documento, para mostrar a honradez e a palavra
empenhada de homens públicos.
Fomos surpreendidos com um veto do Governador na questão

do Programa de Desligamento Voluntário - PDV. Vetou-se a
inclusão dos 813 demitidos do Governo Azeredo. Já tínhamos
até mesmo opinião, posição firmada em comissões desta Casa,
em que o Sr. Secretário da Fazenda manifestava apoio pessoal
à inclusão dos demitidos, pois se eliminava a polêmica
jurídica e se dava tranqüilidade aos servidores demitidos.

Na questão da contribuição previdenciãria, assistimos ao
absurdo de não ser modificado, estruturalmente, o privilégio
que existe hoje, em que salários acima de R$2.400,00 pagam
somente 8% sobre R$2.400,00. Isso caracteriza a manutenção
de privilégios. Ao mesmo tempo, entendemos que aquilo não
era aumento de contribuição previdenciária, e sim, confisco,
porque os servidores, há mais de um ano, não têm aumento.
Além do mais, não tínhamos a garantia de que a contribuição
de 3.5%, perfazendo o total de 11,5%, seria realmente usada
para o fim a que se destinava.
O Governo não tinha e não tem um fundo de previdência

estadual. Hoje, o IPSEMG está, principalmente no interior,
mas também na Capital, com um atendimento péssimo, muito
distante das necessidades dos servidores públicos de Minas
Gerais. Para agravar esse quadro, o Governo deixa de
repassar, há sete meses, cerca de R$400.000.000,00,
descontados nos contra-cheques dos servidores públicos
estaduais, caracterizando apropriação indébita e acirrando o
caos cue é hoje o serviço de assistência, de previdência dos
servidores públicos estaduais.
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Neste projeto, acordamos a inclusão do compromisso de que

o Governo enviaria, em 60 dias, um projeto criando o Fundo
Estadual de Previdência, para gerir os recursos que estavam
sendo aumentados e, ao mesmo tempo, para reestruturar o
IPSEMG, permitindo que pudesse dar um tratamento digno aos
servidores públicos estaduais. Essa emenda também foi vetada
á revelia do acordo, que acabou sendo descumpnido.
Finalmente, a terceira aberração, que mostra que este

Governo não tem a seriedade que aparenta ter nas câmeras de
televisão, na imprensa, e tenta mostrar na propaganda
oficial, paga com os recursos dos contribuintes. Na questão
da GASMIG, tínhamos acordado que seria garantido, na
alienação das ações, o controle acionário da referida
empresa pela CEMIG, e, também, a garantia de que 10% das
ações seriam vendidas prioritariamente para os servidores da
CEMIG e para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Esse
acordo também se perdeu, e a justificativa do Governo foi
dizer que tinha acordo nas emendas do Legislativo, e não na
questão do Executivo. E uma piada alguém imaginar que
fôssemos tão ingénuos em fazer um acordo em que não teríamos
a garantia mínima de que fosse cumprido. Preferimos
continuar pelo final de semana, 6. 7 de julho, Obstruindo OS
trabalhos legislativos.
E a outra questão: imaginamos que o Líder do Governo fala

aqui em nome do Governo. Se não o fizer, que seja
substituído, porque a sua palavra, empenhada, tem que ser a
do Governo. Para isso existe Liderança de Governo.

Isso ê lamentável. Esse é um protesto cia Bancada cio PT,
que vem reiterando, durante esta semana, que o Governo
Estadual de Minas Gerais não honrou os compromissos firmados
aqui, num Acordo de Lideranças do Poder Legislativo.
Mas não é de se admirar que esse Governo não cumpra nem

seus compromissos de campanha. Ele tinha colocado como
prioridade a questão do atendimento e da valorização dos
servidores públicos estaduais.
Assim, registrando estas palavras, queremos deixar claro

que, em qualquer acordo futuro com as Lideranças cesta Casa.
ficaremos receosos e não teremos certeza se essas Lideranças
estarão, falando em nome do Governo. Já tinriamos destacado a
subserviência do Poder Legislativo ás determinações do
Executivo. Agora, o que mais nos admira é que a própria
Liaerança do Governo não fale em nome do Governo nesta Casa.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1? Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa á 251 Parte da
reunião, com a la Fase da Ordem co Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação ce
requerimentos. Estão aoe-tas as inscrições para o expediente
cia próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o veto Parcial ã Proposição de Lei ng 13.043, co
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Governador do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputada Elbe
Brandão; suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Toninho Zeitune: suplente - Deputado
Antônio Andrade; pelo PPB: efetivo - Deputado Raul Lima
Neto; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Leonidio
Bouças: pelo PT: efetivo - Deputado Marcos Helênio; suplente
- Deputado Gilmar Machado. Designo. A Gerência- Geral de
Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei flQ 13.082, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Simão Pedro Toledo;
suplente - Deputado Mauri Torres; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Geraldo Rezende; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente -
Deputado Elmo Braz; pelo PFL: efetivo - Deputado Clêuber
Carneiro; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PDT: efetivo
- Deputado Marcelo Gonçalves: suplente - Deputaao Alencar da
Silveira Júnior. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Alberto Pinto Coelho (2) - falecimento da Sra. Idelma Lúcia
Generoso Tomazzi e do Dr. Edson de Oliveira Machado, ambos
em Belo Horizonte: Marcelo Cecé - aniversário natalício da
Sra. Altair Tolentino de Andrade, que completou 90 anos no
dia 5/8/96; e Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Israel
Soares Macedo. em Várzea da Palma (- Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento ng 569/95, do Deputado

Gilmar Machado, em que solicita seja encaminhado pedido de
informações ao Governador do Estado, acerca dos termos do
acordo firmado pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira,
destinado a prestar socorro à empresa Mendes Júnior, da qual
o Governo mineiro faz parte, por meio da MGI Participações.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo flQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento ng 621/95, do Deputado Marcos Helênio, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente da PRODEMGE pedido
de informações acerca das pessoas contratadas pelo
mencionado órgão a partir de janeiro de 1995, relacionando-
se o pessoal contratado, a indicação dos respectivos cargos,
a lotação e a remuneração de cada cargo. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda
ng 1, q ue apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda flQ 1.
Que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado o Requerimento ng 621/95 com a
Emenda ng 1. Oficie-se.
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2,1 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á I?, Fase.
a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Veto á Proposição de Lei ng 12.978 e
os Projetos de Lei ngs 224 e 609/95. em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realzada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 613/95. do De putado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe
sobre medidas a serem adotadas pelo Governo ao Estado
visando a orientar os alunos de lQ e 2g graus da rede de
ensino público estadual e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas flQS 1. 2 e 3, que apresenta. A Comissão de
Educação opina pela sua aprovação com as Emendas ngs 1, 2 e
3, apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de
Saúde e Ação Social opina pela aprovação do projeto com as
Emendas flQS 1 e 2. da Comissão de Justiça, e com a Emenda ng
3, também da Comissão de Justiça, esta na forma da Subemenda
flQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação cio projeto com as Emendas ngs 1. 2 e 3,
da Comissão de Justiça, esta última na forma da Subemenda ng
1, da Comissão de Saúde e Ação Social.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, somos
favoráveis a esse projeto, mas gostaria de solicitar a V.
Exa. que fizesse a chamada para recomposição de quorum.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 18 Deputados, e há
11 parlamentares nas comissões. Não há 'quorum' para
votação, mas o há oara discussão.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 654/96, do

Deputado João Leite, que dispõe sobre o sistema de revistas
nos estabelecimentos penaiS do Estaco e dá	outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa
Social e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 668/96. do
Deputado Dm15 Pinheiro, que institui o Programa Mineiro de
Informação e Apoio ao Consumidor - Pró-Consumidor. A
Comissão de Justiça conclui pela consitucionaiidade do
projeto. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 65/95, do
Deputado José Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar comodato com o Sindicato Rural de Paiva, no
Município de Paiva. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q
turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão,
persistindo a falta de 'quorum" para votação e não havendo
oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 8. às 14 horas, com a ordem do dia a ser
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do da dezesseis de maio de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, José Maria Barros
substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação
da Liderança do PSDB) e Marcelo Gonçalves (substituindo ao
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Bonifácio
Mourão, Alencar da Silveira Júnior, Romeu Queiroz
(substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva, por indicação
da Liderança do PSDB). Sebastião Costa (substituindo ao
Deputado Jairo Ataide, por indicação da Liderança do PFL) e
Gilmar Machado (substituindo ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Administração Pública; e Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Alencar da Silveira Júnior, José Maria Barros e Gilmar
Machado, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Romeu Queiroz Que proceda á leitura da
ata cia reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a dar prosseguimento à apreciação do
Projeto de Lei nQ 729/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências. Esclarece, ainda, q ue, em reuniões anteriores,
foram aprovados os pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública e distribuidos avulsos do
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, ficando, portanto, dispensada a sua leitura.
Coloca, pois, em discussão o parecer do Deputado Romeu
Queiroz, designado relator pela Comissão de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária. O De putado Alencar da Silveira
Júnior apresenta a Proposta de Emenda ng 1 ao Supstitutivo
ng 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada a
discussão, o Presidente coloca em votação o parecer do
relator, salvo a proposta de emenda, o qual é aprovado. Logo
apôs, coloca em votação a proposta de emenda, que também é
aprovada. Estando o relator de acordo com a alteração
aprovada pela Comissão, a Presidência solicita que ele
elabore a nova redação do parecer e suspende a reunião por 5
minutos para que isso seja feito. Reabertos os trabalhos, o
Deputado Romeu Queiroz procede á leitura da nova redação. O
Presidente consulta os membros da Comissão para verificar se
estão de acordo com o que foi aprovado. Estando eles de
acordo, a Presidência dá por aprovada a nova redação do
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
ca ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Geraldo Rezende - Marcos
Helênio - Blac p into - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva -
Miguel Martin - Alenca r da Silveira Júnior. -
ATA DA 17 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia cinco de julho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo de Oliveira e Luiz
Antônio Zanto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz
Antônio Zanto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. Que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a
Presidência passa ã discussão e ã votação de proposições cue
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei flQ5 572/95. 764 e 868/96.
cue são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
Marco Régis - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 682/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Debutado Geraldo Nascimento, .-o projeto de lei
em tela dispõe sobre a instalação e ouso de aparelho
eliminador de ar para liquidos em tubulação no sistema de
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abastecimento de água, visando evitar a marcação indevida de
Consumo.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
injuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da proposição. A Comissão de Administração
Pública, analisando o mérito, opinou pela aprovação do
projeto e apresentou o Substitutivo flQ 1.
Nos termos regimentais, cabe agora a esta Comissão opinar

Quanto aos aspectos económicos e orçamentários decorrentes
da aprovação da proposição.

Fundamentação
O escopo da proposta de lei é compelir a entidade
prestadora dos serviços de abastecimento de água a instalar,
por solicitação do usuário, juntamente com o medidor de
consumo, equipamento destinado a eliminar o ar porventura
existente na tubulação, que faria girar, indevidamente, o
marcador do hidrómetro.
A intenção do projeto é preservar o interesse do
consumidor, evitando-se o pagamento por água que não foi
consumida. Sabemos que a COPASA-MG não considera
significativo o número de reclamações efetuadas por este
motivo: ar na tubulação. No entanto, em nosso entendimento,
isso ocorre simplesmente porque o consumidor não está
informado da possibilidade de o fato ocorrer. O argumento de
que não existe ainda equipamento suficientemente testado e
tecnologicamente aprovado para a retirada do ar também não
nos convence. O aparelho foi apresentado em reunião de
comissão desta Casa, ficando provada sua eficácia. A
obrigatoriedade de a COPASA-MG atender à solicitação do
Consumidor, instalando o aparelho, virá ao encontro do
interesse daquele e contribuirá para o aperfeiçoamento do
equipamento, corrigindo-se, ao longo do tempo, as
impropriedades de seu funcionamento que, eventualmente,
ainda persistam.
Para a administração pública não existem repercussões
econômico-financeiras decorrentes da aprovação da
proposição, pois a compra do equipamento e as des pesas com
sua instalação serão pagas pelo consumidor.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
682/96 na forma do Substitutivo ng 1. apresentado pela
Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões. 7 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helêrio, relator -

Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 705/96
Comissão de Ficalizaçâo Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em tela

tem por objetivo regulamentar o art. 117 da Constituição do
Estado.
Foi o projeto distribuido às Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública e a esta Comissão. A
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Comissão de Justiça emitiu parecer pela
inconstitucionalidade da matéria, que foi rejeitado pelo
Plenário. A Comissão de Administração Pública emitiu parecer
por sua aprovação.
Cumpre-nos, agora, examinar a proposição na forma
regimental.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é regulamentar a eleição
para provimento do cargo de Juiz de Paz, a quem compete
verificar o processo de habilitação, celebrar casamentos e
exercer a conciliação das partes em juizo. entre outras
funções previstas na legislação.
O art. 117 da Carta mineira e o inciso II do art. 98 da
Constituição Federal determinam que a justiça de paz será
remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto,
universal e secreto, com mandato de quatro anos. Na
Constituição estadual foi estabelecida, ainda, a
coincidência entre a eleição de Juiz de Paz e as eleições
municipais, matéria que deve ser disciplinada pelo
legislador ordinário, conforme o comando normativo
consagrado no parágrafo único do art. 117 da Carta mineira.
A escolha, pelo voto direto, no âmbito da comunidade local,
dará maior legitimidade ao ocupante do cargo de Juiz de Paz.
A coincidência com as eleições municipais, por sua vez,
facilitará o trabalho a ser realizado pela justiça
eleitoral, que poderá aproveitar a mesma estrutura técnica
disponivel para a concretização do pleito, favorecendo a
minimização dos custos.
Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários da matéria,
sabe-se que o TRE-MG, que tem seu orçamento definido pela
União para o ano de 1996, possui verbas gerais que totalizam
R$41.480.987.00. As despesas mais diretamente ligadas à
realização das eleições são as relativas a informática e
capacitação de pessoal, que atingem o valor de R$844.250,00,
ou cerca de 2% do total. E bom que se frise novamente:
trata-se, no caso, de despesas da alçada da União, que,
portanto, não têm repercussão no orçamento do Estado.
Por fim, há a questão da remuneração dos Ocupantes do cargo

de Juiz de Paz.
Ao estabelecer serem remunerados os serviços prestados

pelos juizados de paz, quis o constituinte confirmar a não-
gratuidade dos atos ali praticados. Essa remuneração já se
encontra fixada no Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais, contido na Lei ng 7.399, de
lg/12/78, com modificação introduzida pela Lei ng 10.180, de
19/6/90. Portanto, também nesse ponto o projeto de lei em
pauta não repercute nos gastos públicos.

Conclusão
Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 705/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

E
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P4Q 740/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
epígrafe institui o Sistema de Número Fechado para as
unidades prisionais e dá outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais e atribuído á matéria
regime de urgência, a requerimento do autor, o projeto
recebeu, inicialmente, parecer da Comissão de Constituição e
Justiça pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade com a Emenda flQ 1.
As Comissões de Defesa Social e de Direitos e Garantias
Fundamentais emitiram pareceres pela aprovação do projeto,
acolhendo a Emenda nQ 1.
Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica

da fiscalização financeira e orçamentária.
Fundamentação

O parágrafo único do art. 2Q do projeto estabelece que,
ultrapassada a capacidade real de cada estabelecimento
penal, a ser definida por decreto do Poder Executivo
publicado nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Estado
fica obrigado a construir ou adaptar imóvel, no prazo de 180
dias, para receber os presos excedentes.
Existem dotações orçamentárias especificas nas Secretarias

da Justiça e da Segurança Pública, consignadas no orçamento
do Estado para o presente exercido financeiro, destinadas á
execução das despesas necessárias á adaptação ou à
construção de imóveis para abrigar os presos excedentes,
havendo ainda a possibilidade de abertura de créditos
suplementares para cobrir os gastos decorrentes da execução
das atividades mencionadas na proposição em tela.
Para a ampliação e a melhoria do sistema penitenciário, foi
consignado o montante de R$280.980.00 no orçamento da
Secretaria da Justiça, sendo certo que para a ampliação e a
melhoria de unidades prisionais da Policia Civil o orçamento
da Secretaria da Segurança Pública prevê recursos da ordem
de R$280.979,00.
Registre-se ainda que, em visita a esta Capital no dia
lg/8/96, quando participou da reabertura dos trabalhos desta
Assembléia Legislativa, o Ministro da Justiça. Nélson Jobim,
comunicou a liberação de R$7.900.000,00 para a melhoria do
sistema carcerário do Estado, incluindo a construção, a
ampliação e a reforma de penitenciárias e cadeias públicas
em diversas regiões mineiras, conforme publicação de
primeira página do "Minas Gerais" ce 2/8/96. Portanto, os
recursos federais reforçarão os investimentos do Estado no
sistema penitenciário, tornando viável, do ponto de vista
financeiro, a execução do programa criado pelo projeto em
tela.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei flQ 740/96. no ip turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 7 de agosto de 1996.
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Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Ájalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 880/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, tem como objetivo acrescentar dispositivos ao
art. 2g da Lei ng 6.003, de 1972, que dispõe sobre a
organização da Companhia de Processamento de Dados do Estado
de Minas Gerais - PRODEMGE.
Publicada em 29/6/96, foi a matéria distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 195. c/c O art. 103. V, 'a', do Regimento
Interno.
Em razão do pedido de urgência formulado pelo Governador do
Estado, conforme consta na Mensagem ng 124/96, passa o
projeto a tramitar na forma do art. 222 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei subscrito pelo Chefe do Poder Executivo
tem o propósito de dotar a PRODEMGE de respaldo legal no que
diz respeito à prestação de serviços a terceiros, fora do
âmbito do poder público.
Assim sendo, acrescentando-se tais dispositivos à lei que

dispõe sobre a sua organização, poderá a PRODEMGE passar a
prestar os serviços arrolados no projeto a pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado.
Por ser esta uma matéria de natureza eminentemente
organizacional, não há dúvida de que a iniciativa para
inaugurar o processo legislativo, neste caso, é privativa do
Governador do Estado, conforme dispõe o ar. 66. III, "e".
da Constituição Estadual. O projeto obedece, ainda, aos
comandos contidos no art. 90. XIV, da mesma Carta, que
inclui no rol das atribuições do Governador do Estado a
competência para organizar, na forma da lei, as atividades
do Poder Executivo.
Considerando-se tais argumentos, não vislumbramos nenhum
vício de natureza constitucional que possa impedir a
tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
880/96.
Sala das Comissões. 7 de agosto de 1996.
Geralao Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Bilac Pinto - Miguel Martini.
Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
880/96, que tramita em regime de urgência, acrescenta
dispositivo ao art. 2Q da Lei nQ 6.003, de 12/10/72.
A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer em que
conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Incumbe-nos, agora, examinar a proposição quanto ao mérito,

atendendo ao disposto no art. 103, 1, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em apreço permite à Companhia de Processamento
de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE - prestar
serviços na área de informática à iniciativa privada, em
caráter emergencial, e tornar disponíveis as bases de dados,
públicas ou privadas, sob sua guarda, ou que transitarem
pela Companhia, mediante autorização dos responsáveis.
Com efeito, tais medidas rompem as amarras da Lei nQ 6.003,
de 1972, que autorizou a constituição da PRODEMGE, com o
objetivo especifico de execução, em caráter privativo, de
serviços de processamento de dados e tratamento de
informações para órgãos e entidades da administração pública
estadual e, mediante convênio ou contrato, para órgãos ou
entidades da União e dos municípios.
Estender a prestação desses serviços à iniciativa privada é

medida correta e conveniente aos interesses da PRODEMGE. Em
primeiro lugar, não se está deixando de priorizar os
serviços de informática estatal em favor dos da iniciativa
privada, ou mesmo colocando-os nos mesmos patamares. A
preferência continua a ser dada ao Estado, e somente em
caráter emergencial socorrer-se-á a iniciativa privada, no
caso de falhas ou de falta de condições de operação de seus
recursos computadorizados. Em segundo lugar, a PRODEMGE,
além de estar altamente capacitada em todas as regiões do
Estado para absorção desses serviços extraordinários, em
virtude de dispor de amplo e moderno parque de informática e
de pessoal qualificado, poderá ter retorno económico
expressivo, o que lhe possibilitará adquirir novos
equipamentos e novas tecnologias, desenvolver programas de
capacitação de pessoal e realizar outras benfeitorias.
Além disso, facilitar o acesso à informação, respeitadas as
orientações dos responsáveis, é fator de integração de
usuários de serviços de informática, tendência mundial que
muito contribui para a dinâmica dos trabalhos das pessoas
físicas e jurídicas.
Na verdade, essa medida é de interesse público e vai ao
encontro dos anseios da iniciativa privada, que percebeu o
potencial da PRODEMGE na área de informática e sua
capacidade de colaborar com o sistema. No que diz respeito
ao Estado, representa a possibilidade efetiva de ganhos
financeiros e de troca de informações, num intercâmbio
natural, equilibrado.
Percebe-se nessas medidas, todavia, um fenômeno em sentido
inverso ao que vem ocorrendo com os serviços públicos. Em
vez de se fazer a terceirização dos mesmos serviços pelo
Estado - o que é inconcebível, em principio -. procura-se
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fornecer a qualidade dos serviços da PRODEMGE à iniciativa
privada, o que demonstra, em última análise, o alto grau de
eficiência daquela Companhia para competir no mercado de
informática, sem prejuízo dos serviços prestados ao Estado.
Por fim, é preciso lembrar que não se trata de uma

concorrência desleal, que implique privilégios. As
sociedades de economia mista estatais exploradoras de
atividade econômica, desde a promulgação da Carta
Republicana de 1988, não podem gozar de regalias fiscais ou
tributárias não extensivas ás empresas do mesmo ramo de
atividade do setor privado.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng

880/96 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ajalmar Silva, relator -

Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Alencar da Silveira Júnior
- Bilac Pinto.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei ng 880/96, de autoria do Governador do
Estado, altera dispositivo da Lei nQ 6.003, de 12/10/72.
Distribuído às comissões competentes, o projeto tramita em
regime de urgência por solicitação do Executivo. A Comissão
de Constituição e Justiça opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A Comissão de
Administração Pública concluiu pela aprovação do projeto.
Nos termos regimentais, vem, agora, o projeto a esta
Comissão para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei proposto pelo Executivo tem por escopo
permitir à PRODEMGE prestar serviços à iniciativa privada em
determinadas condições, pois a legislação em vigor restringe
a área de atuação da empresa ao âmbito das administrações
públicas direta e indireta, seja federal, estadual ou
municipal. No entanto, tem sido constatado que a iniciativa
privada tem interesse na compra de informações que estão sob
a sua guarda ou que transitam por seus equipamentos. Por
outro lado, é interessante para a empresa prestar serviços
de socorro à iniciativa privada no caso de falha ou de falta
de condições de operação de seus recursos computadorizados.
Dessa forma, a PRODEMGE aumentará seus recursos próprios e
dependerá menos do aporte de capital proveniente do Governo.
Verifica-se, assim, que o projeto altera a área de atuação
da empresa, não implicando repercussões orçamentárias
diretas que, no caso, só ocorrem sob a forma de aumento de
capital, por se tratar de sociedade por ações. No entanto,
salientamos queem sua mensagem o Governador ressalta que "a
PRODEMGE poderá realizar a prestação de serviços, com ganhos
de economia de escala, possibilitando resultados muito mais
positivos e retorno compensador...". A guisa de informação,
comentamos que, para o orçamento de 1996, está previsto um
aumento de capital da empresa no valor de R$4.500.000.00.
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bem como um volume de recursos de R$4.843.243,00,
provenientes de operações com as entidades da administração
pública que compõem seu atual mercado. Com a aprovação desta
proposição, espera-se que, no médio prazo, a empresa obtenha
um aumento de sua receita anual da ordem de 10%, ou seja, um
incremento de R$8.000.000,00. Para tal, é indispensável a
ampliação de sua rede de comunicação de dados por via de
satélite, adaptação de aplicativos, seleção de informações a
serem disponibilizadas e negociação com seus gestores
institucionais.
Não existe, portanto, impedimento orçamentário à aprovação

do Projeto de Lei flQ 880/96.
Conclusão

Face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
880/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Miguel Martini - Marcos Helênio - Geraldo Rezende.
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ATAS

ATA DA 173a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE AGOSTO DE 1996
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ngs 914 e 915/96 - Requerimento nQ 1.574/96 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais, de Fiscalização Financeira e de Política
Energética e do Deputado Marcelo Gonçalves - Oradores
Inscritos: Discurso dos Deputados Gilmar Machado, Clêuber
Carneiro e Anivaldo Coelho - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Inexistência de "quorum" para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva T Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Barbosa
- Dlinto Godintio - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a- Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições

Apresentação de Proposições
o Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminraaas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI NQ 914/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Abadia dos Dourados, com sede no
Municipio de Abadia dos Dourados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abadia dos
Dourados, com sede no Municipio de Abadia dos Dourados.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Abadia dos Dourados tem por
finalidade atender e assistir aos portadores de deficiência
fisica ou mental, não fazendo distinção alguma quanto a
raça, cor, condição social, credo politico ou religioso.
Dessa forma, evidencia-se o caráter de utilidade pública da

entidade, objetivamente demonstrado pela documentação anexa.
Em consonância com as altas finalidades a que se propõe este
projeto de lei, espera-se a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 915/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mensageiros da

Paz nQ 114, com sede no Municipio de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçónica Mensageiros da Paz nQ 114, com sede no Municipio de
Teôfilo Otôni.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, Ce agosto de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 29/10/81, a Loja Maçônica
Mensageiros da Paz ng 114 defende o a perfeiçoamento moral,
social e intelectual da humanidade, por meio do cumprimento
do dever e da prática desinteressada da beneficência. Para
atingir seus objetivos, a entidace promove, cria e incentiva
empreendimentos de caráter educacional e cultural, além de
desenvolver um trabalho filantrópico voltado para as
comunidades carentes.
Tornar a Loja Maçônica Mensageiros da Paz nQ 114 de
utilidade pública estadual é dar-lhe o suporte de que
necessita para a continuação do seu trabalho.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e ae Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
Ng 1.574/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Reitor da
UNIMONTES com vistas à criação de novos cursos de nível
superior na cidade de Janaúba. (-A Comissão de Educação.)

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Assuntos Municipais, de Fiscalização Financeira e de
Política Energética e do Deputado Marcelo Gonçalves.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, demais senhores presentes nas
galerias, imprensa; ocupamos, mais uma vez, esta tribuna,
hoje, mais precisamente, para comunicar que acabamos de
entrar com um projeto de resolução que susta os efeitos da
Resolução nQ 63, de 31/7/96. da Secretaria de Administração.
O que diz essa resolução e por que estamos propondo sua

sustação? Ela fala da suspensão temporária da concessão do
gozo de férias-prêmio, a partir de lQ/8/96, para os
servidores do Poder Executivo, inclusive os pedidos já
publicados. Estamos anexando uma série de razões que nos
levaram a tomar essa medida, visto que compreendemos e
sabemos que o Secretário tem o poder de conceder ou não
férias-prêmio aos servidores. Mas o que ele não pode fazer é
uma resolução dando um mesmo tratamento a todos os
servidores, não examinando a real necessidade do servidor
que pleiteia as férias-prêmio. Estas, segundo o texto
constitucional. art. 5g, f 2Q, são um direito adquirido do
servidor, e nenhum Secretário tem o poder de modificar o
referido texto. O mencionado artigo constitucional diz que
nenhum direito pode ser retirado, a não ser através de lei,
e o que o Secretário fez foi uma resolução, que não pode
sobrepor-se a uma lei.
Entendemos que foi um equivoco brutal. Esta tem sido uma

característica deste Governo: tomar medidas arbitrárias que
impeçam aos servidores receber seus direitos assegurados
pela Constituição. Se o Governador não quer conceder um
beneficio, tem que propor, através de lei, o fim desse
direito. O Governo pode alegar que essa medida é necessária
e que o servidor faz falta ao serviço público, mas, ao mesmo
tempo, deve fazer uma escala para que possa entrar de
férias. Não pode fazer uma resolução estendendo isso
indistintamente para facilitar a vida do Secretário, para
que ele tenha que examinar caso a caso, como tem que ser com
referência às férias-prêmio. E inconstitucional, arbitrário
e autoritário o que o Secretário fez e demonstra o seu pouco
zelo para com o estudo da Constituição e a maneira como o
Governo vem tratando os servidores públicos.
Em virtude disso, entramos com essa resolução. A Mesa

Diretora, com certeza, vai colocar imediatamente esse
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projeto em votação para que possamos garantir aos servidores
do Estado o direito que eles já têm, por lei, a partir do
momento em que completam cinco anos de serviço, que é gozar
suas férias-prêmio. E um direito Que o Estado está retirando
dos servidores. Tenho certeza de que a Assembléia
Legislativa não vai concordar com mais essa medida
arbitrária do Secretário da Administração, Cláudio Mourão, e
do Governador do Estado. Esta Casa vai manter o termo
constitucional que nós juramos cumprir.
Todos os parlamentares estarão recebendo cópias desse

projeto de resolução e as justificativas que demonstram que
o Governo agiu de forma equivocada, e ele vai ter que
refazer sua posição com relação às férias-prêmio.
O segundo motivo que nos traz a esta triõuna: fomos,

ontem, surpreendidos com mais uma medida provisória bem a
gosto do Sr. Presidente Fernando Henrique, que prefere essas
medidas a fazer projetos de lei que modifiquem e tragam
melhorias para o povo brasileiro. Mais uma vez. Fernando
Henrique solta uma medida provisória para ajudar os
banqueiros. Se estudarmos a história deste Pais, vamos
verificar que não existe outro governo que ajudou e
colaborou tanto com o sistema financeiro, arrumando recursos
para salvar os Bancos, do que o Governo Fernando Henrique.
No caso dessa medida, é como se fosse um PROER para os
Estados. Só que, no PROER, parte dos recursos obtidos do
cidadão também vem do redesconto que os Bancos fazem junto
ao Governo Federal. No caso do saneamento dos Bancos
estaduais, todo o dinheiro vai sair do contribuinte para que
o Governo possa salvar os Bancos.
Por que essas instituições se encontram em dificuldades?

Basicamente, por três motivos: primeiro, a má administração.
Muitos diretores - como por exemplo do BEMGE e do CREDIREAL
- utilizaram esses Bancos, muitas vezes, como instrumentos
de favores politicos e eleitoreiros, emprestando dinheiro a
custos baixíssimos e subsidiados: segundo, os Governos
Estaduais utilizaram seus Bancos para financiar seus débitos
nos Tesouros Estaduais, porque gastavam mais do que
arrecadavam; terceiro, a queda da inflação, que acabou com o
ganho fácil no sistema financeiro, inclusive o dos Bancos
Estaduais. E bom que todos saibam que os recursos do PROER
para salvar os Bancos Estaduais vão sair do Tesouro Nacional
e, portanto, de todos nós.
Agora, o Governo prepara a emissão de títulos para poder

captar os R$22.000.000.000,00 previstos para gastar nesse
plano. Mas eles não sabem direito quanto vão gastar. O
próprio Ministro Pedro Maian dizia ontem, em entrevista, aue
não sabia calcular corretamente quanto esse socorro aos
Bancos Estaduais vai custar ao povo brasileiro. A primeira
emissão de títulos será da ordem de R$12.000.000.000.00.
valor 3 vezes maior do que tudo aquilo que será arrecadado
com a CPMF, 0,20% de imposto sobre todas as movimentações
bancárias.
Podemos perceber que o Governo tem dificuldades e que

criou mais um imposto para jogar R$4.000.000.000,00 na
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saúde, mas tem R$22.000.000.000,00, de inicio.
R$12.000.000.000,00 em títulos para serem jogados no mercado
para salvar os Bancos Estaduais. Entretanto, não tem
dinheiro para aplicar na saúde e para o atendimento à
população que, hoje, infelizmente, morre nas filas. Essa é a
critica que fazemos ao Governo tucano do Presidente Fernando
Henrique Carcioso, que não tem compromisso com a maioria do
povo, mas tem compromisso, sim, de salvar, ajudar e socorrer
os Bancos Estaduais.
Além disso, queremos dizer que, no caso de Minas Gerais,

para a privatização do CREDIREAL, é necessário um
empréstimo, junto ao Governo Federal, da ordem de
R$400.000.000,00 para sanear os problemas do Banco, no que
diz respeito á questão trabalhista, para depois vendê-lo.
Assim, para privatizarmos o CREDIREAL, nós, mineiros,
estaremos pagando para alguém comprar o Banco. Vamos jogar
R$400.000.000,00 para sanear o Banco, e vamos vendê-lo na
casa de R$100.000.000,00. Portanto, todos nós, mineiros,
vamos pagar R$300.000.000.00 para alguém ficar com o
CREDIREAL. Entendemos que essas questões devem ser
discutidas, porque isso custará muito a todos os mineiros.
Estamos enfrentando diversas dificuldades. Os servidores

públicos estão sem reajuste há mais de um ano. Agora, o
Governo está cortando benefícios dos servidores e, ao mesmo
tempo, não tem recursos para as áreas de saúde, habitação,
educação e outras. E, ainda, estamos vendo o Governo fazer
mais essa grande concessão ao sistema financeiro.

E não pára ai. O Governo ainda está preparando a edição de
mais uma medida provisória, que será publicada hoje ou
amanhã, para utilizar 70% dos recursos que sairão da CPMF
para cobrir rombos anteriores do Ministério da Saúde junto
ao Sistema único de Saúde. Isso significa que, dos
R$4.000.000.000,00 que o Governo espera arrecadar com o
imposto, em torno de R$2.800.000.000,00 serão utilizados
para cobrir rombos de dívidas passadas. Não serão aplicados
na melhoria do atendimento á saúde, grande briga travada no
Congresso Nacional, porque o Ministro Jatene dizia que esse
dinheiro seria utilizado, única e exclusivamente, para a
melhoria do sistema de saúde.
Concluindo, não temos outra expressão a não ser de

perplexidade diante do tucano esclarecido, intelectual da
'Sorbonne'. Na verdade, para o povo brasileiro, a única
coisa que resta é torcer para que os caipiras possam se
levantar, se erguer e continuar de cabeça para cima, dizendo
que não se ajoelham diante desse intelectual entre aspas que
temos de plantão, a serviço do sistema financeiro, e, em
especial, dos banqueiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber
Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, desejo registrar nesta Casa Legislativa, fórum de
debates das grandes questões mineiras e centro irradiador e
de repercussão das preocupações do nosso povo, um importante
fato para a nossa região norte-mineira e por que não afirmá-
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lo, de muita importância para o nosso Estado. Trata-se do
reinicio cias obras de pavimentação da BR-135, no trecho
Januária/Itacarambi/Manga/Montalvânia. Tida e havida como
uma das rodovias mais importantes do Pais, em fase de
implantação, a BR-135, que liga o Rio de Janeiro a São Luis.
no Maranhão, tem realmente importância fundamental e
estratégica perspectiva de desenvolvimento em nosso Estado.
Cortando a região norte-mineira ao meio, ela é a espinha
dorsal de nossa malha rodoviária, convergindo para si todo o
nosso movimento econômico. Caminho bandeirante, ela
representa nossa integração, tornando essa imensa área mais
apta a receber os investimentos tão necessários, sejam eles
no setor produtivo, no turismo, nos serviços públicos e
privados. Ela é fomentadora de todas as nossas atividades.
Não há mais que se falar em Norte de Minas pronto para o
salto futuro, sem que a exigência da BR-135 seja o carro-
chefe desta afirmativa; agora, principalmente, quando se
conclui a BR-251 e a grande ponte sobre o rio São Francisco.
em Maria da Cruz. Pode-se queixar da demora, pode-se afirmar
que a sensibilidade governamental andou a passos de cágado,
entretanto, não se pode negar a decisão e a coragem de, em
tempos de real, com os investimentos públicos encolhidos,
decidir-se por obras de tal magnitude. Por acreditar que
este processo não é só de integração, mas de libertação
também de minha região, estive com o Governador Azeredo, em
audiência dedicada a este assunto, reiterando a este lúcido
homem público a necessidade e a importância do reinicio do
asfaltamento do subtrecho Januária-itacarambi, obra iniciada
há quase 10 anos e cuja paralisação se constitui na nossa
maior frustração. Lembrei a S. Exa. que esta obra foi
preterida nas emendas coletivas de bancada ao orçamento da
União, mas que tinha o compromisso de defender seu urgente
reinicio. ainda aue exigido fosse aporte do Tesouro
Estadual
Assim, é do meu dever, por irrecusável omissão, continuar

forte nesta postulação, batendo em todas as portas pela
conclusão da obra mais importante cia Região Norte de Minas,
que represento com orgulho e denodo. Reafirmo que o término
da ponte sobre o rio São Francisco exige q ue a BR-135 esteja
pronta, para que a obra tenha sentido e se complete,
integrando de vez essa região e esse povo que não suportam
mais ficar á margem dos acontecimentos. São 10 anos de
espera, que bem parecem um século, contudo, incendiados pela
certeza de que está chegando nossa hora e nossa vez e que a
justiça se fará. Esperamos com tranqüilidade, com humildade,
mas com determinação, que se faça justiça a esse povo, a
essa gente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo

Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, público presente nesta
tarde, voltamos a esta tribuna para relembrar um alerta que
fizemos no ano passado, quando expusemos a situação da
Prefeitura de Congonhas. cujo Prefeito está cassado em duas
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instâncias, com processo em Brasília. Essa mesma Prefeitura
está com os salários dos funcionários atrasados há quatro
meses. As professoras já estão em greve, e os alunos já
estão preparando uma manifestação em frente à Prefeitura. A
preocupação se torna maior quando vemos que a lei eleitoral
permite que Prefeitos cassados pela justiça, em primeira e
segunda instâncias, fiquem à frente da Prefeitura
praticamente até o final do mandato. De acordo com
informações do próprio Prefeito, a Prefeitura está devendo
R$23.000.000,00. E Congonhas é a ll cidade em arrecadação,
em nosso Estado. Continuamos externando nossa preocupação,
uma vez que o relatório já ficou pronto, em Brasília, e o
Prefeito deve ser julgado nos próximos 30 dias, na Capital
Federal. Mas falta praticamente um mês para as eleições e
quatro ou cinco meses, para o final do mandato. Então,
continuamos apelando no sentido de que a lei seja editada,
com mais rigor.
Outra colocação que tenho a fazer é a respeito do

Requerimento ng 698/95, de nossa autoria, que pede
informações ao Secretário de Recursos Minerais sobre
financiamento, subsídios e outras medidas concretizadas por
aquela Secretaria e por outros órgãos estaduais em favor da
Mineração Morro Velho, que, há 3 anos, contava com 4 mil
empregados e, hoje, tem menos de 700. Apresentamos esse
requerimento para sabermos se o Estado tem feito alguma
coisa pela Mineração Morro Velho, que parece estar prestes a
ser fechada. Obrigado, Sr. Presidente.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 Parte da reunião, com a l Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Fiscalização Financeira - aprovação, na Soa Reunião
Extraordinária, do Requerimento nQ 1.490/96, do Deputado
Jairo Ataide; Política Energética - aprovação, na 26a
Reunião Ordinária, do Requerimento nQ 1.513/96, da Comissão
de Política Energética: Assuntos Municipais - aprovação, na
reunião ordinária de 7/8/96, do Projeto de Lei nQ 800/96, do
Deputado José Henrique (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado Marcelo Gonçalves - falecimento de Paulo Roberto
Brasil Homem Bahia, em Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
ordinária de debates de amanhã, dia 9, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.
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ATA DA 219 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dois de julho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Rêmolo Aloise, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende e Glycon Terra Pinto, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com  a
existência de número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os trabalhos, e é
lida e aprovada a ata da reunião anterior. Isso posto, o
Presidente informa que, nos termos do art. 3g, III, da Lei
nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4g do art. 2Q da Resolução flQ
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os
processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
oriundos de subvenções sociais. Ato continuo, faz uso da
palavra o Deputado Clêuber Carneiro, relator pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Caixa Escolar Dr. João Pinheiro, Caixa Escolar
Maria Ribeiro de Moura, Associação Comunitária de Confins,
Associação Comunitária do Conjunto Jatobá Quatro, Clube de
Mães Santa Terezinha, Associação Comunitária da Vila
Linhazinha, Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros
Rosário e Alvorada, Prefeitura Municipal de Paracatu,
Associação dos Surdos de Contagem, Comercial Esporte Clube,
Prefeitura Municipal de Piranga, Associação Comunitária do
Bairro do Alonso, Associação de Apoio Comunitário do Bairro
Santa Rita, Prefeitura Municipal de Palma, Prefeitura
Municipal de Jaiba, Associação Comunitária do Brejo das
Canas de Angicos, Caixa de Assistência ao Menor de Nossa
Senhora da Penha, Caixa Escolar Wenceslau Brás, Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Urtiga, Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva. Associação dos Amigos
do Bairro Vila Aparecida, Associação Luz e Esperança de
Montes Clarinhos, Associação dos Deficientes Físicos de
Araguari, Pequenas Comunidades de Nossa Senhora do Carmo,
Associação dos Servidores Cristãos, Associação dos
Servidores Cristãos, Associação de Moradores e Amigos dos
Bairros Unidos, Associação de Amparo à Maternidade, Criança
e Idosos Necessitados, Associação dos Moradores do Bairro
Maracanã, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vargem
Grande, Prefeitura Municipal de Ouro Verde de Minas,
Associação Pró-Comunidade de Conquista, Prefeitura Municipal
de Iblai, Prefeitura Municipal de Fruta], Prefeitura
Municipal de Pimenta, Caixa Escolar Professora Maria
Antonieta Cunha Varoni, Caixa Escolar São Tomás de Aquino,
Associação de Cooperação Agrícola lQ de Junho, Movimento
Comunitário Durval de Barros, Caixa Escolar Jovíta de Melo
Freire, Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores
Rurais de Sitio Novo, Manga Velha e Adjacências, Prefeitura
Municipal de Uberaba, Sociedade Vila dos Pobres de Santo
Antônio, Conselho de Desenvolvimento Comunitário União,
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Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Plena, Associação
Comunitária do Eldorado, Associação Desportiva Classista
Frigoarnaldo, Fundação Benjamin Guimarães, Musa - Mulher e
Saúde - Centro de Referência de Educação e Saúde da Mulher,
Musa - Mulher e Saúde - Centro de Referência de Educação e
Saúde da Mulher, Prefeitura Municipal de Paula Cândido,
Prefeitura Municipal de Perdizes, Fundação Câmara de
Dirigentes Lojistas de Amparo ao Menor, Prefeitura Municipal
de Paula Cândido, Sociedade de Proteção e Assistência à
Infância, Associação Comunitária do Belo Monte, Educandário
Dom Silvério, Px Clube de Cataguases, Prefeitura Municipal
de Francisco Dumont. Submetidos a discussão e votação, são
os pareceres aprovados. Em seguida, são os processos
apreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os
Deputados Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e Ermano
Batista, 4g-Secretário, que emitem pareceres pela aprovação
dos processos. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de julho de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Ermano Batista - Miguel
Martini - Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende.
ATA DA llg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e Quinze minutos do dia dezenove de junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Ivair Nogueira,
Carlos Pimenta, Gilmar Machado, Alberto Pinto Coelho e
Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Rezende,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Carlos
Pimenta que proceda ã leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência faz a leitura da correspondência recebida:
Ofício ng 793/96, do Secretário da Fazenda, informando
desconhecer as irregularidades que teriam Sido examinadas e
notificadas pelo Sr. Aloisio Hugo Guimarães na apuração do
VAF relativo ao período de 1990 a 1994 e solicitando o envio
de cópia dos depoimentos nos quais essas informações foram
prestadas, para conhecimento e demais providências. Quanto à
solicitação das cópias de declarações do VAF das empresas
FIM e PETROBRAS. relativas aos anos de 1993 a 1995,
informou que os documentos estão sendo levantados e logo
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serão encaminhados à Comissão. O Presidente determina que
seja encaminhada ao Sr. Secretário cópia das notas
taquigráficas das declarações que este menciona. A
Prefeitura Municipal de Congonhas, por meio do Oficio ng
123/96, informa que as DAMEFs solicitadas à Prefeitura estão
arquivadas nas Administrações Fazendárias, razão pela qual
se encontra impossibilitada de atender ao pedido da
Comissão. O Sr. Aloisio Hugo Guimarães encaminha cópias das
declarações de bens entregues por ele na Receita Federal nos
últimos 5 anos. A Secretaria da Fazenda encaminha, por meio
do Ofício ng 834/96, cópia do relatório do Grupo de Trabalho
- GT-VAF - relativo a 1995. Por meio do Oficio ng 64/96, a
Delegacia Regional do Banco Central do Brasil em Belo
Horizonte, em resposta ao Oficio nQ 1.232/96, da Secretaria-
Geral da Mesa, informa que não poderá fornecer a cópia de
todos os extratos de contas correntes e cheques de
movimentação financeira das pessoas jurídicas e físicas, no
período especificado, devido ao queestabelece o art. 58,
3g da Constituição Federal, que só dispõe sobre o Poder
Legislativo Federal. A Presidência solicita que o referido
ofício seja encaminhado à Procuradoria da Casa, para
conhecimento. A Secretaria da Fazenda, por meio do Oficio ng
869/96, encaminha cópia de DAMEF5 - Anexo 1 - VAF A,
complementando documentação enviada anteriormente. O
Presidente determina que as correspondências sejam anexadas
aos autos e comunica que a finalidade da reunião é tratar de
assuntos de interesse da Comissão. O Deputado Gilmar
Machado, com a palavra, apresenta requerimento solicitando a
prorrogação dos trabalhos da Comissão por 30 dias. O
Deputado Carlos Pimenta pede a palavra para prestar
informações a respeito dos trabalhos de levantamento de
dados para a elaboração do relatório final e apresenta
requerimento em que solicita que a prorrogação se dê por 60
dias. Após entendimentos, o Deputado Gilmar Machado retira o
seu requerimento. Colocado em votação, fica aprovado por
unanimidade o pedido de prorrogação dos trabalhos da
Comissão por 60 dias. A Presidência nomeia os Deputados
Carlos Pimenta, Gilmar Machado e Ivair Nogueira para
fazerem, na segunda-feira próxima, dia 24 de junho, visita à
Administração Fazendária de Contagem, bem como a algumas
empresas selecionadas, para verificar 'in loco" a situação
em que se encontram. O Deputado Carlos Pimenta solicita que
o grupo seja acompanhado de um Fiscal da Secretaria da
Fazenda e de um representante do Ministério Público, com o
que toda a Comissão concorda. O Presidente determina que
sejam tomadas as providências para a visita. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Gilmar Machado - Arnaldo
Penna - Carlos Pimenta.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 794/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
exame pretende declarar de utilidade pública a Casa da
Amizade de Bocaiúva, com sede no Município de Bocaiúva.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma original, cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida associação tem por principal objetivo o

estreitamento dos laços de amizade entre seus filiados.
Auxilia, também, instituições filantrópicas que se dedicam
à infância, contribuindo, assim, para um trabalho de alcance
social incontestável. Merece, dessa forma, ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 794/96 no 2g
turno, na forma original
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.504/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em
análise tem por objetivo solicitar da Secretaria da Casa
Civil e Comunicação Social informações sobre as despesas
efetuadas por essa Pasta e os gastos dos demais órgãos da
administração direta e indireta com comunicação social.
Publicado em 20/6/96, vem o requerimento à Mesa para
receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A comunicação social assume papel tão destacado na
sociedade que a Constituição de 1988 a ela dedicou todo o
Capitulo V, reunindo a matéria nos arts. 220 a 224.
Vivemos hoje a era da aldeia global de Marshal Mclutian, mas
nos assustamos com a velocidade com que novos conhecimentos
nos são oferecidos a cada ano e como se tornam obsoletas
rapidamente as máquinas de última geração. Perplexos, somos
levados a concordar com o autor de "A Terceira Onda", Alfin
Toffler. quando diz: "A história humana, longe de estar no
fim, está apenas começando."
Neste novo passo da humanidade, a nação que não se preparar
e não se integrar estará decretando a sua definitiva e
irremediável marginalização.
Por isso mesmo, não há nenhuma novidade na afirmação de que
o desenvolvimento da tecnologia permitiu um aumento da
velocidade nos meios de comunicação de massa, como uma nova
forma de controle social. O que há de novo, segundo o
eminente jurista Norberto Bobbio. é a concepção de que o
direito passou.
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A psicologia das pessoas e a psicologia coletiva estão cada
dia mais invadidas pela mídia em toda a sociedade.
A midia controla, orienta e direciona a opinião pública.
Elege e destitui Presidentes.
Trata-se de verdadeiro campo de força, com tensões
espirituais e monetárias, que se estende sobre a terra
inteira e em que todo indivíduo está incluído, sem dar-se
conta do modo que há de pensar, querer e trabalhar como
convém a certa personalidade que se encontra num longínquo
ponto do globo... (Spengler).
Concluímos, assim, possuir o Estado os aparelhos
repressivos tradicionais, hoje aliados aos aparelhos
ideológicos, disseminando a ideologia dominante e mantendo o
controle político da sociedade, especialmente pela dimensão
imperial dos meios de comunicação, engrandecidos na era
eletrônica.
Entendemos, dessa maneira, a aparentemente exagerada
preocupação do Deputado Durval Angelo ao solicitar
informações detalhadas sobre as despesas realizadas pela
Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social com a
comunicação social.
Importa que o Legislativo esteja atento e possa acompanhar,
com proveito, tudo o que se gasta no Estado com a
comunicação em geral.
Verificamos que a pretensão do parlamentar se assenta no
disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, com
apoio das normas regimentais contidas nos arts. 245, XII,
246 e 80, VIII, d, da Resolução nQ 5.065, de 1990.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.504/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de agosto de
1996.
Wanderiey Ávila, Presidente - Ermano Batista, relator -
Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.530/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição

em teia objetiva inserir nos anais da Assembléia a Moção de
Apoio à Comunidade de Países de Língua Portuguesa, aprovada,
por unanimidade, pelo Conselho Administrativo da Associação
Brasileira de Imprensa em 28/5/96.
Publicada em 29/6/96, vem a proposição á Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Atualmente, em face das imensas dificuldades dos países em
transpor barreiras como as da fome, da miséria, do
analfabetismo, do empobrecimento permanente e sistemático,
procuram eles encampar a tendência generalizada da formação
de grandes blocos em todos os continentes.
Como bem acentua José Aparecido de Oliveira, 'trata-se da

ocupação de um espaço próprio no ordenamento mundial, que
cada vez mais privilegia as associações entre países, não só
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por imperativos geográficos como também pela projeção de
interesses comuns, como nos casos emblemáticos da
Cornmonwealth. Sadc, Ascam, Nafta. Mercosul e da Comunidade
Econômica Européia.
Barbosa Lima Sobrinho acrescenta, com propriedade: "Trata-

se de provocar o advento do ambiente propicio ao intercâmbio
cultural, à compreensão advertida dos fenômenos
lingüísticos, às soluções racionais e equilibradas que
atendam, dentro do gênio do idioma, ao imperativo da
evolução e do crescimento das comunidades humanas.
E. pois, documento de extrema relevância para o Estado por
representar exemplar esforço em combater o atraso, a fome, a
doença, a miséria e a ignorância, onde quer que se
apresentem, desumanizando as criaturas.
Formulado de conformidade com os preceitos dos arts. 245 e
246 do Regimento Interno, não encontra o requerimento
obstáculos à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n
1.530/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de agosto de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Ibrahim Jacob. relator -
Paulo Pettersen - Maria José Haueisen - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, TERÇA- FEIRA , 13 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Errnano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 14 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 1 Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Projeto de Resolução ng 916/96 - Comunicações: Comunicações
da Comissão de Saúde e Ação Social e da Deputada Maria
Olivia (2) - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Jorge
Hannas - 2 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano
Batista - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Clêuber Carneiro - Djalma Diniz - Francisco Ramalho - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Raul Lima Neto
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h14min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

- O Deputado Emano Batista, 4g-Secretãrio, nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a l Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição: -
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 916/96

Susta os efeitos da Resolução ng 063/96, de 31 de julho de
1996, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam sustados os efeitos da Resolução flQ 063/96.
de 31 de julho de 1996, da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração.
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Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: O Secretário de Administração fez publicar,
em lg/8/96, resolução suspendendo, temporariamente, as
concessões de afastamento para o gozo de férias-prêmio, a
partir daquela data, para os servidores do Poder Executivo,
incluindo aquelas já publicadas.
Percebe-se que é regra erga omnes", ou seja, dirige-se a
todos os servidores do Poder Executivo, indistintamente.
Deixará de haver o exame da conveniência, caso a caso,
prevalecendo a norma que proíbe a concessão.
Alega o Secretário, em seus considerandos, que se fez
valer de seu poder discricionário para editar tal norma.
Pergunta-se, então: deteria aquela autoridade poder
discricionário para suspender, de maneira genérica, as
concessões para gozo de férias-prêmio?
Cumpre aqui fazer a distinção, inadiável, entre ato
discricionário e ato vinculado. Veja-se o esclarecedor
ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Melo, em Curso de
Direito Administrativo", Malheiros Editores, 7 5à ed., 1995,
pág. 245: 'Atos vinculados seriam aqueles em que, por
existir prévia e objetiva tipificação legal do único
possível comportamento da Administração em face da situação
igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a
Administração, ao expedi-]os, não interfere com apreciação
subjetiva alguma.
Atos discricionários, pelo contrário, seriam os que a
Administração pratica com certa margem de liberdade de
avaliação ou decisão, segundo critérios de conveniência e
oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à
lei reguladora da expedição deles".
Maria Sylvia Zanella de Pietro, em "Direito

Administrativo". Ed. Atlas, 6a ed., 1996, pág. 73, afirma:
"O chamado 'poder vinculado', na realidade, não encerra
'prerrogativa' do poder público, mas, ao contrário, dá idéia
de restrição, pois, quando se diz que determinada atribuição
da Administração é vinculada, quer-se significar que está
sujeita à lei em praticamente todos os aspectos; o
legislador, nessa hipótese, preestabelece todos os
requisitos do ato, de tal forma que, estando eles presentes,
não cabe à autoridade administrativa senão editá-lo, sem
apreciação de aspectos concernentes à oportunidade,
conveniência, interesse público, eqüidade. Esses aspectos
foram previamente valorados pelo legislador".
Mais á frente, á pág. 176, preleciona a autora: "O poder de
ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente
livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a
competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações.
Daí por que se diz que a discricionariedade implica
liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a
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Administração ultrapassa esses limites, a sua decisão passa
a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei.
Pode-se, pois, concluir que a atuação da Administração
Pública no exercido da função administrativa é vinculada
quando a lei estabelece a única solução possível diante de
determinada situação de fato: ela fixa todos os requisitos,
cuja existência a Administração deve limitar-se a constatar,
sem qualquer margem de apreciação subjetiva.
Para maior clareza, ensina a administrativista, à pág. 178
da obra citada, que se, diante de certa situação, a
Administração está obrigada a adotar determinada
providência, a sua atuação é vinculada".
Culmina a tese da ilustre jurista com trecho de excepcional
adequação ao presente caso, 'ipsis verbis, à pág. 179, 'op.
dit.": Considerando o motivo como o pressuposto de fato que
antecede a prática do ato, ele pode ser vinculado ou
discricionário.
Será vinculado quando a lei, ao descrevê-lo, utilizar
noções precisas, vocábulos unissignificativos, conceitos
matemáticos, que não dão margem a qualquer apreciação
subjetiva. Exemplo: terá direito á aposentadoria o
funcionário que completar 35 anos de serviço público ou 70
anos de idade; fará jus à licença-prêmio o funcionário que
completar 5 anos ce serviço, sem punições e sem ultrapassar
número certo de faltas justificadas'.
Consultemos o "Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

Estado de Minas Gerais'. NO Capitulo IX do Titulo VII, que
trata das férias regulamentares, leia-se: "Art. 152 - O
funcionário gozará, obrigatoriamente, por ano, 25 dias úteis
de férias, observada a escala que for organizada de acordo
com a conveniência Co serviço, não sendo permitida a
acumulação Ce férias.

- Na elaboração de escala,não será permitido que
entrem em gozo de férias, em um só mês, mais de um terço de
funcionários de uma seção ou serviço.
Com relação á licença para tratar de Interesses
particulares, o Estatuto dá o seguinte tratamento: "Art. 179
- Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter
licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar de
interesses particulares.

I Q - A licença poderá ser negada, quando o afastamento do
funcionário for inconveniente ao interesse ao serviço'.
Já no texto referente às férias-prêmio (arts. 156 e 157),
não há previsão de submissão do direito de gozo à
conveniência do serviço ou á apreciação subjetiva do
administrador. O texto é taxativo, assim como a Constituição
(Emenda à Constituição np 18. de 21/12/95).
No ensinamento da renomada administrativista, á pág. 177 da

obra citada, 'a fonte da discricionariedade é a própria lei
aquela só existe nos espaços deixados por esta". Nessa
senda, quando o legislador quis relegar ao administrador
poder discricionário de concessão ou não de determinado
afastamento, o fez de maneira explicita. No tocante ás
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férias-prêmio, o texto legal é imperativo: "O funcionário
gozará férias-prêmio .....
O próprio Estatuto é fonte, nesse caso, de interpretação do
direito: a discricionariedade, quando admitida, o é
expressamente.
Apresentamos exemplo ilustrativo da tese aqui desenvolvida,
apresentado por Celso Antônio Bandeira de Meio, à pág. 246
da obra em destaque: Seria exemplo de ato vinculado a
aposentadoria compulsória de funcionários aos 70 anos de
idade. Como se nota, a Administração não tem, no caso,
liberdade alguma com relação à prática de tal ato. Se o
funcionário completou 70 anos - situação de objetividade
absoluta, insuscetível de qualquer dúvida ou apreciação
subjetiva - o Poder Público está obrigado a aposentar o
funcionário. Isto é, a lei já previu antecipadamente, com
rigor incontroversivel, tanto a situação de fato que dá
margem ao ato quanto o conteúdo do ato, que só pode ser no
sentido de aposentar. Outro exemplo: se o funcionário
completa 35 anos de serviço e requer aposentadoria, o Estado
não pode negá-la. Não lhe cabe examinar nada do ponto de
vista do que seria ou não oportuno. Cumpre-lhe apenas
proceder à objetiva averiguação da ocorrência do tempo
necessário previsto na lei (35 anos de serviço público),
feito o quê, diante do pedido do funcionário, não pode senão
ter um comportamento: deferir a aposentadoria.
A situação é bastante diversa quando a lei deixa ao Poder
Público certa margem de discricionariedade por ocasião da
prática do ato. Assim, considere-se o caso da autorização do
porte de arma. Se o particular o solicita, a Administração
deferirá ou não, posto oue a lei não a constrange à prática
do ato, dado que faculta ao Poder Público examinar no caso
concreto se convém ou não atender ao pretendido pelo
interessado".
O mesmo autor ensina, com muita sabedoria, em trecho
retirado da pág. 542: 'Para ter-se como liso o ato, não
basta que o agente alegue que operou no exercício de
discrição, isto é, dentro do campo de alternativas que a lei
lhe abria. O Juiz poderá, a instâncias da parte e em face da
argumentação por ela desenvolvida, verificar, em exame de
razoabilidade, se o comportamento administrativamente
adotado, inobstante contido dentro das possibilidades em
abstrato abertas pela lei, revelou-se, 'in concreto',
respeitoso das circunstâncias do caso e deferente para com a
finalidade da norma aplicada'.
A própria discricionariedade não se exerce senão com
observância e sujeição à lei e aos demais princípios.
A exorbitância do poder discricionário constitui ato
ilícito, passível de revisão judicial. Nos dizeres de Frank
J. Goodnow, em sua obra "The principies of administrative
law of the United States": 'o poder discricionário não
autoriza nem legitima medidas arbitrárias, caprichosas,
inquisitórias ou opressivas".
Pelo cotejo dos diversos excertos apresentados, conclui-se
que a discricionariedade alegada não poderia aqui ser



invocada nem servir de embasamento para a edição de uma
resolução que, na prática, cassa o direito do servidor, que
cumpre os pressupostos constitucionais, mas não pode exercer
seu direito por força de uma norma arbitrária. Nunca é
demais relembrarmos a Constituição Federal, que, no art. 5g,
II, assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei'. O que fez o
Secretário foi equivalente a cassar direitos (já que impede
seu exercício) por via de resolução, o que é inadmissível e
juridicamente impossível
Encerrando, citamos o mestre de todos os mestres, o saudoso
Prof. Hely Lopes Meirelles ('Direito Administrativo
Brasileiro', Ed. Revista dos Tribunais. ISÍà ed.. 1990, pág.
147): A timidez da autoridade é tão prejudicial quanto o
abuso do poder. Ambos são deficiências do administrador, que
sempre redundam em prejuízo para a Administração. O timido
falha, no administrar os negócios públicos, por lhe falecer
fortaleza de espírito para obrar com firmeza e justiça nas
decisões que contrariam os interesses particulares; Q
prepotente não tem moderacão para usar do poder nos iustoS
limites que a lei lhe confere". (Grifos nossos.)
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

CONUN 1 CAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e da Deputada Maria Olivia (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas.
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
passo a ler um requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, vazado nos
seguintes termos:
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o Deputado que este subscreve requer a V.
Exa. . na forma regimental, sejam formulados apelos ao Exmo.
Sr. Luiz Eduardo Magalhães, Presidente da Câmara dos
Deputados, para que aquela Casa rejeite o art. 2g do Projeto
de Lei ng 1.724, de 1996, de autoria do Poder Executivo
Federal, bem como ao Exmo. Sr. Paulo Paiva, Ministro do
Trabalho, para que continue lutando pela manutenção do
chamado Sistema 5 (SENAI, SESI, SESC E SENAC), que reúne
consagradas instituições da classe trabalhadora deste Pais.
Justificação: a sociedade brasileira como um todo não pode

assistir à derrocada dessas quatro instituições nacionais,
com tradição de mais de 50 anos de trabalho eficiente, com
escolas profissionalizantes da melhor qualidade, que cumprem
função que caberia ao próprio poder público, além de
propiciarem à classe trabalhadora oportunidades de
integração e lazer.
A falência do Sistema S é uma agressão à inteligência
brasileira. Esta Casa não pode se omitir diante da falência
do ensino profissionalizante. Se ferido de morte o Sistema



S. haverá sérios prejuízos à população jovem, que precisa
ser preparada e adequada ao mercado de trabalho.

2 Fase
Abertura de Inscrições

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e o pronunciamento
de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para O
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 45 Reunião Ordinária.
dos Projetos de Lei ngs 799/96. do Deputado Ajalniar Silva;
780/96, do Deputado Dinis Pinheiro: 789/96. do Deputado
Ivair Nogueira: 796/96. da Deputada Maria José HaueiSefl:
811/96. ao Deputado Francisco Ramalho, e 823/96, do Deputado
Geraldo Santanna (Ciente. Publiaue-se.); e Dela Deputada
Maria Olivia (2) - por motivo de viagem ao exterior, estará
ausente no período de 10/8/96 a 17/8/96 (Ciente. Publique-
se.); e falecimento co ex-Deputado Mário Hugo Ladeira, em
Rio Novo (Ciente. Oficie-se.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para ordinária de debates de segunda-feira, dia
12, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 126a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos DeDutados Agostirho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata -
Questão de orcem - Suspensão e reabertura da reunião - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único. co Veto Parcial à p roposição co Lei
flQ 12.978; chamada para votação secreta; manutenção do veto
- Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 224/95;
aprovação - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng
609/95: aprovação com a Emenda ng 1 - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei nQ 613/95; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar

o Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dirnas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Giimar Machado - Gil
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Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqijinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Toninho Zeitune - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,

a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossostrabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder á leitura da
ata da reunião anterior.

Ia PARTE
Ata

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário, nas funções de
2g-Secretário, procede á leitura ca ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, pedimos a
suspensão da reunião por 15 minutos, para que possamos
fechar um entendimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Atendendo á

questão de ordem do Deputado Gilmar Machado, a Presidência
suspende a reunião por 10 minutos, para que sejam realizadas
as conversações.
- Suspende-se a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão
reabertos os trabalhos.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital e Convocação, a
Presidência vai passar á 2a Fase da 2a Parte ca reunião, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na l Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial

à Proposição de Lei nQ 12.978, que transforma a Secretaria
de Estado da Casa Civil do Governo de Minas Gerais e a
Secretaria de Estado de Comunicação Social em Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, e convida para atuarem como escrutinadores os
Deputados Ajalmar Silva e Marcelo Gonçalves. Antes, lembra
ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
ceverão votar "sim" e que os q ue desejarem rejeitá-lo



- ON
deverão votar não". Com a palavra. o Sr. Secretário, para
proceder á chamada aos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elbe Brandão
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado -
Giycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Ronaldo Vasconceilos -
Seoastião Costa - Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Recomendo
aos escrutinadores Que prOceam ã ahe.rtura ca urna e à
verificação oa coY'cidéncia do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 39 Deputados; foram encontradas
na urna 39 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram
'não 2 Deputados. Foram computados mais 4 votos de
Deputados que se encontram reunidos na Comissão de
Agropecuária. Portanto, está mantido o veto.
Discussão, em lç turno. ao Projeto de Lei flQ 224/95. do
Deputado Romeu Queiroz. que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município ae São Gonçalo do Abaeté. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação . Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
q ue o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Lei ng 224/95. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 609/95. do
Deputado Arnaldo Penna, que institui campanha educativa no
âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda ng
1, que apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização
Financeira opinam pela sua aprovação com a Emenda flQ 1.
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. que recebej parecer pela
aprovação- Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.1 Aprovada. Fica, por tanto. aprovado, em
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lQ turno, o Projeto de Lei flQ 609/95 com a Emenda no 1. Á
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 613/95, do
Deputado Jorge Eduardo, que dispõe sobre medidas a serem
adotadas pelo Governo do Estado visando a orientar os alunos
de lQ e 2Q graus da rede de ensino público estadual e dá
Outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto com as Emendas nos 1 a 3, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação
com as Emendas flQS 1 a 3, apresentadas pela Comissão de
Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão
de Justiça, e com a Emenda no 3, também da Comissão de
Justiça, na forma da Subemenda flQ 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nos 1 e 2. da Comissão de Justiça, e
com a Emenda no 3, também da Comissão de Justiça, na forma
da Subemenda no 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em
discussão, o crojeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de 'quorum" para a votação e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e
para a extraordinária, também de hoje, às 20 horas, de
acordo com o edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 127g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderiey Avila
e Rémolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Votação, em lg turno, do Projeto
de Lei no 613/95: aprovação com as Emendas nos 1 a 3, esta
na forma da Subemenda no 1 - Votação, em lg turno, do
Projeto de Lei no 654/96; discurso do Deputado Durval
Angelo; questão de ordem; chamada para verificação de
"quorum; existência de número regimental para discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
no 12.985; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Anderson Aciauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
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Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tonnho Zeitune - Wilon
Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmoo Aloise) - As 20h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura cia

ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Gilmar Machado, 2p-Secretaro ad hoc',
procede à letura ca ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restiçôes.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos ao edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei nps 224 e 609/95, bem como
o Veto á Proposição de Lei ng 12.978, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária -ealizada hoje, pela
mannã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Votação, em

l Q turno, do Projeto ae Lei nç 613/95. do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre medidas a serem
adotadas pelo Governo do Estado visando a orientar os alunos
de ip e 2Q graus da rede de ensino público estadual e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 3. cue
apresenta. A Comissão de Educação Opina pela sua aprovação
com as Emendas flQS 1 a 3, apresertadas pela Comissão de
Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
aprovação ao projeto com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão
de Justiça, e com a Emenda nQ 3, também da Comissão de
Justiça, na forma da Subemenda np 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça, e
com a Emenda np 3, também da Comissão de Justiça, na forma
da Subemenda rig 1. da Comissão de Saúde e Ação Social. Em
votação, o projeto salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 a 3. esta última na forma da
Subemenda flQ 1. as quais receberam parecer pela aprovação.
Os Deputados eue as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em lp turno, o
Projeto de Lei nQ 613/96 com as Emendas ns 1 a 3, esta na
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forma da Subemenda ng 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 654/96. do
Deputado João Leite, que dispõe sobre o sistema de revistas
nos estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa
Social e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação. Em votação, o projeto. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

a q uestão penitenciária em Minas Gerais é muito séria. Hoje,
os dados e as estatísticas mostram como temos uma grande
defasagem quanto a essa questão em Minas Gerais. São cerca
de 10 mil presos e somente 3 mil encontram-se em
penitenciárias estaduais, em condições que já são conhecidas
por todos. As penitenciárias são um verdadeiro amontoado de
gente, onde não são respeitados os direitos básicos do
cidadão, e acabam virando escolas de marginalidade. Saudamos
sempre como positivos todos os projetos q ue procuram
resolver essa questão, como o projeto do Deputado João
Leite, que garante também um tratamento mais digno aos
visitantes, familiares e amigos dos presos, os quais se
dirigem a esses estabelecimentos num gesto de solidariedade.

- Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em função de não
termos quorum" suficiente para votação deste projeto e, uma
vez que está vencida a fase de sua discussão, solicitamos a
suspensão, de plano, da reunião.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência, diante da
importância das matérias, vai fazer uma chamada para
verificação de auorijm. Convoco o Sr. 1Q-Secretário para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados.
Portanto, não há "quorum" para a votação, mas o há para a
discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei flQ 12.985. que institui o Dia Estadual do Detetive
Profissional. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum para a votação,
a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados
para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 8. às 14 horas.
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas ao dia quatro ce julho de mi novecentos e
noventa e seis comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
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Assembléia Legislativa os Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Wanderley Ávila, Paulo Pettersen, Rêmolo Aloise e
Ermano Batista. membros da Mesa da Assembléia; Miguel
Martini, Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Geraldo
Rezende, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Isso posto, o Presidente informa que, nos termos ao art. 3Q.
III. da Lei ng 11.815. de 24/1/95. e do 4g do a"t. 2g da
Resolução ng 5.143. de 22/6/94. a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestações de contas da aplicação
dos recursos oriundos de subvenções sociais. Ato continuo,
faz uso da palavra o Deputado Glycon Terra Pinto, relator
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
emite seus pareceres pela aprovação dos processos das
seguintes entidades: Caixa Escola r orge Aveilar Neto. Caixa
Escolar Maria José Coelho Netto, Associação de Deficientes
de Monte Carmelo, Clube Atlético Paraminense, Prefeitura
Municipal de Francisco Dumont, Assistência Social
Comunitária, Caixa Escolar Francisco Antônio do Couto,
Guarani Esporte Clube, Associação Beneficente Santissima,
Associação de Moradores co Córrego São Domingos e
Adjacências, Caixa Escolar Santana. Associação dos Moradores
da Cidade Industrial. Fundação de Aprendizagem e
Desenvolvimento Social do Menor, Associação dos Moradores,
Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova Matrona, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Tabuleiro e Marimbondo,
Associação dos Moradores do Bairro Tutunas, Associação
Recreativa Turvolandense de Esportes. Cultural e Social.
Prefeitura Municipal de Bonfinõpolis de Minas. Associação
Mutuense de Cultura, Conselho Comunitário São José da
Figueira, Associação Comunitária Amigos do Mestre. Hospital
Dr. Armando Xavier Vieira. Missão Evangélica Filadélfia.
Associação dos Moradores do Barro Cocho d'Agua, Associação
Esportiva Bom Jesus, Grêmio Recreativo Escola ae Samba

2	Internacional, Conselho Particular Santo Antônio da
Sociedade São Vicente de Paulo - Venda Nova, Núcleo
Assistencial Caminhos para Jesus. Sociedade Beneficente dos
Moradores da Vila Aparecida. Associação Comunitária de Porto
Agrário. Associação dos Moradores e Amigos cc Bairro Jadete,
Irmandade Diocesana Nossa Senhora de Fátima de Montes
Claros, Centro Comunitário Padre Damião, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Mata da Bananeira. Prefeitura
Municipal de Guimarânia. Caixa Escolar da Escola Estadual de
Pinheiros Altos, Sociedade Espirita Maria Nunes, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito co Sereno.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila e Ermano Batista, que emitem seus pareceres pela
aprovação dos processos, os quais são submetidos á discussão
e votação e a provados, cada um por sua vez. Em seguida, O
Deputado Ermano Batista informa que a Associação Central
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Assistencial da Comunidade Evangélica de Medina. a
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. a Prefeitura
Municipal de Rubirn e o Projeto Ação Social Bem-Estar fizeram
a devolução ca verba recebida e não utilizada, com a devida
correção. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
das Comissões para a próxima reunião ordinária, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Rêmolo Aloise - Ibrabim Jacob - Ermano Batista - Miguel
Martini - Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Geraldo
Rezende.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 77g REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordnãnios - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Arnaldo Canarinho - Bilac
Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues - João Leite - Jorge Hannas - Marcelo Cecé -
Marco Régis - Olinto Godinho - Pê r icles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As
20h15min. a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, Que é aprovada sem
restrições.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não há
correspondência a ser lida nem proposições recebidas, e.
neste momento, a D resjtjéncia interrompe a reunião para, nos
termos do 'g do art. 23 do Regimento Interno, proceder à
abertura do Curso de Formação Política.
- A parte da reunião destinada ao Curso de Formação

Política será publicada posteriormente.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -
Estão reabertos os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A resijéncia verifica, de plano, a
inexistência de"quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 13. às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A
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ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 362 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia vinte e sete de junho de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e Elbe Brandão, membros
da referida Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente esclarece
que a reunião tem a finalidade de apreciar a matéria
constante na pauta e, a seguir, passa à leitura de ofício do
Sr. Francisco Pimentel, de Santa Luzia, datado de 4/6/96,
publicado no "Diário do Legislativo" de 14/6/96, e determina
seja enviada uma cópia dessa correspondência ao IMA. Passa-
se à 2a Parte da reunião, e a Deputada Elbe Brandão profere
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 735/96. Submetida a discussão e
votação, é aprovada aproposição. O Deputado Paulo Piau
passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão. A seguir, o
Deputado Olinto Godinho profere parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Requerimento ng 1.344/96 com a
Emenda ng 1. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de julho de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Olinto Godinho -

Almir Cardoso.
ATA DA 37 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia quatro de julho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau. Almir Cardoso, Elbe Brandão e Miguei
Martini (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da referida
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Almir Cardoso que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e a provada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem
a finalidade de apreciar a matéria constante na pauta.
Encerrada a 1 Parte da reunião, o Deputado Paulo Piau.
autor do Requerimento nQ 1.365/96, passa a Presidência à
Deputada Elbe Brandão, que anuncia a votação da referida
matéria. A seguir, o Deputado Almir Cardoso procede à
leitura de requerimento do Deputado Paulo Piau, em que
Solicita seja retirado de tramitação o Requerimento ng
1.365/96. A Presidência defere o reque r imento, nos termos
regimentais. Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo
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Piau submete a votação, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 561/95 e 644/96, do
Deputado Jairo Ataide, e 573/95, do Deputado José Maria
Barros, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Ajalmar Silva - Olirto Godinho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 791/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á tramitação do projeto,
vem agora a matéria a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, q ue tem por
finalidade preservar, manter e ampliar o Parque da
Gameleira. espaço indispensável à p romoção da agropecuária.
Consideramos, portanto, relevante e oportuna a iniciativa

de se declarar de utilidade pública a referida Associação.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 791/96 no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição  Justiça.
Sala das Comissões. 13 ce agosto cc 1996.
Almir Cardoso, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 708/96

Comissão de Educação, Cultura. Desoorto e Turismo e Lazer
Rela:o'io

O projeto de lei em epigrafe. ce autoria do Deputado Gil
Pereira, tem por objetivo instituir o Programa Estadual
Adote uma Escola.
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe-nos, agora,
proceder ao exame da matéria para o 2Q turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O Programa Estadual Adote uma Escola, previsto no projeto
de lei em exame, busca incentivar a colaboração de pessoas
jurídicas na melhoria da qualidade de ensino da rede pública
estadual
Mediante um termo de cooperação a ser celebrado com a
escola, empresas, fundações e demais entidades públicas e
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privadas poderão doar equipamentos, realizar obras de
manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios
escolares ou promover outras atividades voltadas para o
beneficio das escolas. Em troca, elas poderão divulgar essas
ações com finalidade promocional Ou publicitária.
O projeto de lei garante, ainda, que essa cooperação não
implicará ônus de qualquer natureza para o Estado ou
qualquer outro beneficio às pessoas jurídicas que
participarem do Programa.
Acreditamos que o Programa proposto poderá se revelar uma
importante fonte de apoio às escolas Dúblicas estaduais, o
que, certamente, reverterá em um ensino de melhor qualidade,
razão pela qual apoiamos a iniciativa do autor.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação co Projeto de Lei

ng 708/96 em sua forma original.
Sala das Comissões. 13 ce agosto de 1996.
Irani Barbosa, Presidente Geraldo Rezende, relator - João

Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 1996
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ATA DA 1742 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrtis
- e Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Representação Popu l a r- flQ
5/96, da Profa. Maria Ilda de Carvalho - Oficios, telegramas
e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei ng
917/96 - Requerimentos ng 1.575/96 - Requerimentos do
Deputado Jorge Hannas e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
outros - Comunicações: Comunicações dos De putados Paulo
Schettino (2) e Marco Régis - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1
Fase: Abertura de Inscrições - Acorao ce Lideranças -
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissões
Especiais para Emitirem Parecer sobre os Vetos Parciais às
Proposições de Lei flQS 13.103 e 13.100 - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Requerimentos: Requerimento dOS
Deputados Alberto P rtQ Coelho e outros; deferimento
Requerimento do Deputado Jorge Hannas; aprovação -
Requerimento ng 698/95; aprovação - Requerimento ng 829/95;
discurso do Deputado Clêuber Carneiro: aprovação na forma do
Substitutivo ng 1 - 24 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.985: manutenção co veto - Discussão,
em turno único, cio Veto Total à Proposição de Lei flQ 13.006:
manutenção do veto - Votação, em lp turno, dos Projetos de
Lei ngs 654 e 668/96; aprovação - Votação, em 2Q turno, do
Projeto de Lei flQ 65/95: aprovação na forma do vencido em l
turno, com a Emenda np 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro António - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
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Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15min,
a lista oe comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibraflim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de
1Q-Secretàrio, lê a seguinte correspondência:

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 5/96
Da Sra. Maria Ilda de Carvalho, Supervisora Pedagógica do
Instituto de Educação de Minas Gerais, solicitando
providências para a apuração das irregularidades que
enumera, por ela verificadas no setor da educação do Estado.
(- A Comissão de Administração Pública.)

OFICIOS
Do Sr. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil e

Comunicação Social, encaminhando cópia de fax enviado pelo
Deputado Federal José Santana de Vasconcellos ao Governador
do Estado em que solicita a concessão do titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. François Moyen,
Presidente do Conglomerado Belgo-Mineira. (- Anexe-se ao
Requerimento ng 1.506/96.)
Do Sr. Romeu da Fonte. Deputado à Assembléia Legislativa de
Pernambuco, encaminhando cópia da Lei ng 11.365. de 1996,
daquele Estado. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
Do Sr. Heli Fernandes Cordeiro, Presidente da Câmara
Municipal de Turmalina, comunicando o falecimento do
Vereador Pedro Jacques Lopes Maciel e a ocupação de seu
cargo pelo Vereador José Maria Godinflo de Macedo.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Paulo Piau (implantação de programa
de vilas rurais), cópia das informações prestadas pela
Secretaria de Agricultura. (- Anexe-se ao Requerimento ng
.344/96.
Do Sr. Paulo Mauricio Ribeiro Pires, Juiz do Trabalho da
Junta de Conciliação e Julgamento de Itaúna, agradecendo o
convite para a reunião de reabertura dos trabalnos da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 13 Legislatura.
Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Superintendente de

Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, encaminhando
cópia dos relatórios das inspeções realizadas no Hospital da
UNIMED em Betim. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.512/96. As
Comissões de Saúde e Ação Social e de Defesa do Consumidor.)
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Do Cel. PM Carlos Alberto Sant'ana Pedroso. Coordenador da
Assessoria Parlamentar da PMMG, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Antônio Roberto (instalação de
fração do Corpo de Bombeiros em João Monlevade), que o
assunto foi encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros.
Do Sr. Daniel Domingues. Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério da
Previdência, encaminhando cópia do Termo de Re-ratificação
ao Convénio ng 47/96, celebrado entre o Ministério da
Previdência e o Governo de Minas Gerais. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101,	inciso XV. do
Regimento Interno.)
Do Sr. Eunápio Ramos de Oliveira, Assessor-Chefe do
Prefeito Municipal de Ubatuba, SP. encaminhando cópia de
oficio recebido da Deputada cubana Juana Ortiz Ricardo. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Paulo Fernando Lapa, Diretor da DPS do Ministério do
Planejamento, encaminhando cópia de termos aditivos a
convénios firmados entre a SUDENE e o Governo de Minas
Gerais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 101.
inciso XV. do Regimento Interno.)
Do Sr. Adilson F. Antunes, Presidente da Associação Mineira

de Pequenos e Médios Produtores e Distribuidores de Sementes
Selecionadas e Pequenos e Médios Pecuaristas - AMPAD -,
encaminhando minuta de projeto elaborado por essa Associação
em que oferece sugestões para uma política agrícola e
pecuária no Estado. (- A Comissão de Âgropecuâria.
Do Sr. Severino Francisco Ribeiro Sobrinho. Presidente do
Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do
Estado de Minas Gerais - SINDIFISCO -, solicitando a
rejeição do Projeto de Lei nQ 879/96. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nQ 879/96.
Da Sra. Sebastiana Leonardo Martins, funcionária publica,
solicitando a intervenção desta Casa junto ao Executivo para
que seja normalizada a escala de pagamento dos servidores.
(- A Comissão de Administ ração Pública.)
Do Sr. Geraldo de Sousa. Presidente da Academia Curvelana
de Letras, solicitando a colaboração desta Casa para a
edição da obra "Curvelana de Letras: A Academia e Seus
Patronos
Da Sra. Vera Lúcia Cardoso, escrivã substituta do lQ Oficio
de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Defesa
do Consumidor, ser impossível averiguar todos os registros
de incorporações imobiliárias com financiamento do SFH, (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Antônio Albuquerque, Presidente da Assembléia
Legislativa de Alagoas, e Zenaldo Coutinho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Pará, agradecendo o convite para a
la Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da UNALE.



Dos Srs. Lael Varelia, Deputado Federal, e João Batista dos
Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação, agradecendo o
convite para a reunião de reabertura da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 13 Legislatura.

CARTOES
Do General-de-Brigada Alvaro Henrique Vianna de Moraes.

Com . da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, e dos Srs.
Delfim Ribeiro, Delegado do Ministério de Minas e Energia em
Minas Gerais, e Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário
Adjunto da Habitação, agradecendo convite para participar da
reabertura dos trabalhos da 2a Sessão Legislativa Ordinária
da 13 Legislatura.
Do Sr. Carlos Sant'Anna, Chefe de Gabinete da Presidência

do Senado Federal, acusando recebimento de correspondência
da Comissão de Saúde, datada de 21/6/96. (- A Comissão de
Saúde.)
Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros, encaminhando á Casa
relatório de atividades daquela universidade, referente ao
ano de 1995.
Do Cel. Com . e Diretor de Ensino do Centro de Preparação de

Oficiais da Reserva do Colégio Militar de Belo Horizonte,
agradecendo a remessa de exemplar da Regulamentação da
Legislação Aplicável e Jurisprudência" e parabenizando a
Casa pela excelência da publicação.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa oassa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI P4Q 917/96

Declara de utilidade pública a Associação Fantasiarte -
Produções Artísticas, com sede no Município de Mantena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Fantasiarte - Produções Artísticas, com sede no Município de
Mant ena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ermano Batista
Justificação: A Associação Fantasiarte - Produções

Artísticas é uma entidade criada para desenvolver atividades
artísticas e teatrais entre seus membros.
A atividade artística precisa ser desenvolvida, e uma
instituição nos moldes da Fantasiarte é o caminho certo para
levar á população mantenense o amor pelo cultivo da arte. A
criação cultural permanece para sempre e revela para o mundo
o desenvolvimento de um povo.
Pelas razões expostas, espero contar com o apoio de meus

pares á aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c o art. 104. inciso 1. do Regimento
Interno.

REQUERIMENTO
NQ 1.575/96, do Deputado Elmo Braz, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Desembargador
Paulo Medina, por sua eleição como Presidente da Federação
Latino-Americana de Magistrados, para o biênio 1996/1998. (-
A Comissão de Administração Pública.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado

Jorge Hannas e dos Dep utados A'berto Pinto Coelho e Outros.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Paulo Schettino (2) e Marco Régis.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo
oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da
reunião, com a 1çà Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o exdediente
da próxima reunião ordinária.
- Vem á Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Os Lideres das Bancadas com assento nesta Casa acordam que,
no período pré-eleitoral, as reuniões ordinárias das
comissões permanentes se realizem concomitantemente com as
reuniões ordinárias de plenário.
Sala das Reuniões. 7 de agosto de 1996.
Romeu Queiroz, Líder do Governo - Luiz Antõnio Zanto, Vice-
Líder do PPB - Wilson Trõpia, Líder do PV - Péricles
Ferreira, Líder da Maioria e do Bloco da Maioria - Marco
Régis, Líder do PPS - João Batista de Oliveira, Líder do PSB
- Olinto Godinho, Líder do PL - Bilac Pinto, Vice-Líder do
PFL - Carlos Murta, Líder do MSP - Francisco Ramalho. Líder
do PSDB - DílzonMelo. Líder do PTB - Dinis Pinheiro. Líder
do PSD - Durva Angec, .ider do PT - Gl Pereira. Líder da
Minoria - Jorge Eduardo CC Cl ivera, Líder do PMDB.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumorimento.

Publique-se. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A PresiCênca vai designar Comissão
Especial para Ernitr Parece sopre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 13103, originada do Projeto de Lei ng
813/96. do Governador do Estado. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ailton Vilela; suplente - Deputado Miguel Martini:
pelo PPB: efetivo - Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente
- Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PT: efetivo - Deputado
Gilmar Machado; suplente - Deputado Durval Angelo; pelo PTB:
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efetivo - Deputado Dilzon Meio; suplente - Deputado Paulo
Schettino; pelo PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro;
suplente - Deputado Irani Barbosa. Designo. A Gerência-Geral
de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 13.100,
originada do Projeto de Lei ng 469/95. do Deputado José
Bonifácio. Pelo PSDB: efetivo - Deputado João Leite;
suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PMDB: efetivo
Deputado Anderson Adauto; suplente - Deputado Antônio Júlio;
pelo PPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente -
Deputado Raul Lima Neto; pelo PFL: efetivo - Deputado
Clêuber Carneiro; suplente - Deputado Sebastião Costa: pelo
PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente
- Deputado Marcelo Gonçalves. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Paulo Schettino (2) - falecimento dos Srs. Oscar Soares de
Souza Lima Filho e André Martins Fortunato, em Belo
Horizonte; e Marco Régis - falecimento do Sr. Ellis Macedo,
em Monte Belo (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Alberto Pinto
Coelho e outros, em que solicitam seja convocada reunião
especial destinada a comemorar a institucionalização da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ocorrida em
Lisboa, em 17/7/96. no Centro Cultural de Belém. A
Presidência defere o requerimento, oe conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e oportunamente
fixará a data.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que solicita seja
formulado ao Presidente da Câmara dos Deputados apelo a fim
de que aquela Casa rejeite o art. 2Q do Projeto de Lei n
1.724/96. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento ng 698/95, do Deputado Anivaldo Coelho, em que
pede informações ao Secretário de Recursos Minerais sobre
financiamentos, subsídios e outras medidas concretizadas por
aquela Secretaria e por outros órgãos estaduais em favor da
Mineração Morro Velho S.A. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
P ausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento ng 829/95. do Deputado Gilmar Machado, em que

solicita ao Gabinete Militar do Governador do Estado o envio
a esta Casa de cópia do Contrato ng 036/95, celebrado entre
aquele órgão e a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços
S.A. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo flQ 1, que apresenta.
Em votação, o substitutivo. Para encaminhá-la, com a
palavra, o Deputado Clêuber Carneiro.
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O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em tempos onde a tônica é a cidadania, em que a
transparência e a verdade são postulados das liberdades, em
que a democracia se revigora no seu pleno e próprio
exercício, em tempos nos quais o povo se compenetra do seu
imenso poder e passa a exigir lisura, honradez, dignidade.
trabalho e competência dos seus governantes, será sempre
necessário que este povo tenha porta-vozes de coragem,
livres e independentes. Esta é a postura que nos é
contemporânea e a exigência aue nos é imposta.
Definitivamente, não há mais lugar para os frágeis e para
os dúbios: não há lugar para os engomadores! A imprensa
livre e independente será sempre a trincheira indestrutivel
do interesse público e da defesa do povo.
Assim, saudamos o jornal A Hora de Januária, neste seu
primeiro aniversário, na certeza de q ue o trabalho sério é a
sua meta e de que o ideal não morre jamais.(- Lê:)
"Jornal A Hora, um ano de luta.
O nosso jornal está comemorando o seu primeiro aniversário.
Um ano de luta, um espaço próprio criado, a credibilidade
confirmada, a respeitabilidade conquistada e a coragem dos
aue não recuam ante o poder, a prepotência e os desmandos.
Viemos para ficar: viemos para mudar. A nossa crença é que a
verdade prevalecerá sempre e que a ação aos homens de bem
triunfará. A nossa crença é que as mudanças são processadas
no espirito, antes de o serem no estômago, pelo
fisiologismo. Construimos uma trincheira; a trincheira da
resistência ao descalabro, que se implantou em nossa terra.
ao desrespeito, que passou a nos humilhar, e ao oprôbrio,
que mata nossa cidadania. Caminhada dura só palmilhada pelos
fortes e decididos; caminhada dos de coragem. O fácil, o
cómodo, o vantajoso seria calar e concordar; entretanto, a
consciência dos corrompidos e dos corruptos é o inferno de
sua próp ria condenação. A nós, não nos importa agradar os do
poder; princi palmente, quando eles zombam do povo e se
enveredam, teimosamente, pelo áspero caminho a malversação.
apodrecidos no mar de lama que os sufoca.
A nossa parceria é com o povo; com os sofridos, com os
oprimidos, com os excluidos. O nosso dever é com OS
abandonados, com os espoliados, com os que ainda se
alimentam, com f. na esperança de mudança. Nada nos
intimida, nem nos faz temer; nada nos fará calar.
Este primeiro aniversário é comemorado com a alegria de

estarmos cumprindo o nosso dever e os nossos propósitos; um
dever sagrado.
A nossa linha não muda e a nossa tese se fortifica, pois
temos a consciência de nossa importância e do valor de nosso
papel. Somos formadores de opinião, sem falsa modéstia;
somos o fermento da transformação - com muita honra -, temos
a certeza de estarmos aumentando o sal da terra e a luz do
mundo, na convicção de nossos propósitos e na nossa imensa
fé em Deus.
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse editorial do jornal
Hora de Januária" bem retrata a realidade dessa brava

comuna mineira. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo flQ 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento ng
829/95 na forma ao Substitutivo ng 1. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 Fase.
a Presidência passa à 251 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.985, que institui o Dia Estadual do
Detetive Profissional. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em votação, o veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutinio secreto, de
acordo com o art. 234 do Regimento Interno. Convido para
fazer a chamada dos Deputados o Sr. lg-Secretário, Deputado
Rêmolo Aloise, e, para atuarem como escrutinadores, os
Deputados Dilzon Meio e Francisco Ramalho. A Presidência
esclarece aos Deputados que os que desejarem manter o veto
deverão responder "sim, e os aue desejarem rejeitá-lo
deverão responder não. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho PatrCs - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêrnolo Aloise - Maria .José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Ailton Vilela - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Ciêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santarina - Hely Tarquinio -
Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros - Marcelo
Gonçalves - Miguei Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Paulo Schettino - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.
Sr. Presidente -Recomendo aos escrutinadores que procedam

a abertura da urna e à verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas
na urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos esc rutinadores que procedam à apuração dos
votos.

- Procede-se à apuração aos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim"39 Deputados; votaram
'não' 3 Deputados. Portanto, está mantido o Veto Total á
Proposição de Lei ng 12.985. Oficie-se ao Governador do
Estado.
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Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei flQ 13.006, que dá nova denominação à Praça de Esportes
de Minas Gerais, localizada no Municipio de Curvelo. A
Comissão Especial opina pela manutenção co veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. A Presidência vai suDmeter a matéria
a votação por escrutirno secreto. Permanecem atuando corno
escrutinadores os Deputados Dilzon Meio e Francisco Ramalho.
Com a palavra,o Sr. 1-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise,
para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrs - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Aliton Vilela - Aalmar Silva - Alencar
da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marcelo
Gonçalves - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinflo
- Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à conferência do número de
sobrecartas com o de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados. Foram encontradas
na urna 44 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados; votaram
"não" 3 Deputados. Portanto, está mantido o Veto Total à
Proposição de Lei flQ 13.006. Oficie-se ao Governador do
Estado.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 654/96. do
Deputado João Leite, que dispõe sobre o sistema de revistas
nos estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais e dá

o

	

	outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa
Social e de Fiscalização Financeira opinam por sua
aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 668/96, do
Deputado Dinis Pinheiro, que institui o Programa Mineiro de

4
	Informação e Apoio ao Consumidor - Pró-Consumidor. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam

E
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de
Fiscalização Financeira.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 65/95, oo
Deputado José Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar contrato de comodato com o Sindicato Rural de
Paiva, no Município de Paiva. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1Q turno, com a Emenda flQ 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda ng 1, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei ng 65/95 na forma do vencido em lQ turno, com
a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã.
dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data.
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 12 PARTE DA 779 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 12 DE AGOSTO DE 1996, DESTINADA À

ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA
P residência dos Deputados Agostinho Patrús

e Sebastião Navarro Vieira
SUMARIO: Composição da Mesa - Destinação da la Parte da
reunão - Palavras do Sr. Presidente - Discurso do Sr. Fábio
Koncler Comparato - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência convida para tomar assento à mesa o limo. Sr.
Prof. Fábio Konder Comparato. nosso ilustre conferencista
desta noite; o ex-Deputado Adelmo Carneiro Leão, Secretário
Adjunto de Governo de Belo Horizonte e representante do Sr.
Prefeito Patrus Ananias; o Exmo. Sr. Dr. Reinaldo Ximenes
Carneiro, Presidente do Tribunal de Alçada, e o Prof.
Aluísio Pimenta, Magnifico Reitor da UEMG.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a lsà Parte desta reunião à
abertura do Curso de Formação Politica, promovido pela
Escola do Legislativo, em convênio com a Escola de Governo
de São Paulo e o Centro de Estudos Políticos Carmo-Sion.

Palavras do Sr. Presidente
Desde que foi criada, a Escola do Legislativo tem

desempenhado um papel fundamental no acelerado processo de
transformação que esta Casa vem experimentando nos últimos
tempos. Nascida com os objetivos iniciais de oferecer
suporte conceitual às atividades do Poder, constituir um
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repertório de informações para subsidiar a elaboração
legislativa e atuar na profissionalização de nosso servidor,
ela foi iniciativa pioneira no âmbito dos parlamentos
nacionais e atraiu para a Assembléia de Minas as atenções de
suas congéneres. A multiplicidade dos cursos oostos á
disposição do público interno contribuiu decisivamente não
só para capacitar mão-de-obra e aprimorar a qualidade do
apoio à ação dos legisladores como também para operar
positivas mudanças na própria cultura da instituição.
Iniciativas como a organização ce um banco de teses para
sistematizar dissertações acadêmicas com estudos sobre o
Legislativo prometem estabelecer um fecundo diálogo entre a
pesquisa acadêmica e a prática parlamentar.
Hoje, a Escola dá um novo e importante passo. Este Poder

elegeu o aprofundamento da parceria com a sociedade como uma
de suas principais metas. Nesse Sentido, temos desenvolvido
ações com os objetivos de multiplicar os canais de
participação política da população e educar para o exercício
pleno da cidadania. Foram instituídas as audiências públicas
regionais, o Ciclo Nacional de Debates, os seminários e os
fóruns técnicos, além de programas como o Cidadão Mirim e
o Assembléia on Line. A eles soma-se o recente projeto da
Jornada Universitária, implementado em colaboração com a
IJFMG e que oferece aos jovens universitários a oportunidade
de conhecer de perto o dia-a-dia do parlamento mineiro. Para
tornar ágil e eficaz a comunicação com a sociedade, temos
usado modernos recursos de nhidia: para fazê-la via de mão
dupla, não hesitamos em nos valer das mais atuais conquistas
da informática, incluindo a INTERNET.
Em consonância com essa filosofia, a Escola do Legislativo

abre-se à comunidade e promove o seu primeiro curso voltado
para o público em geral. Para torná-lo realidade, firmamos
convénio com a Escola ce Governo ce São Paulo e com o Centro
de Estudos Politicos Carmo-Sion. Cumpre-se assim mais um dos
objetivos da Casa ao instituir esse espaço de debates, de
estudo e de capacitação profissional promover o intercâmbio
com instituições de formação e pesquisa e incentivar a
convivência	deste	Poder	com	os	meios	acadêmicos.
Intensificamos dessa forma o diálogo com os centros
criadores de cultura, para que a prática legislativa seja
mais e mais oxigenada pela elaboração teórica.
Com o fito de fazer com que os benefícios dos trabalhos que

ora se iniciam atinjam o maior número possivel de pessoas.
providenciamos para que as conferências sejam levadas ao ar
pela TV do Legislativo. O curso proporcionará. ainda.
material para o quinto volume dos cadernos que a Escola
publica regularmente.
E importante ressaltar que estamos lançando também, hoje, o

segundo caderno cia coleção "Passo a Passo", projeto que
objetiva tornar acessíveis à comunidade todas as informações
necessárias ao acompanhamento efetivo das atividades deste
Poder.
Há uma outra novidade digna de nota no Curso de Formação

Política. A Assembléia de Minas, em consonância com as
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exigências de um tempo que pede, acima de tudo, austeridade
e racionalidade administrativas, desenvolve um esforço
continuado para conter gastos e maximizar resultados. Dentro
desse espirito, o projeto prevê o compartilhamento de
custos: trata-se de um curso pago e, portanto,
autofinanciável.
Para proferir a aula inaugural, acedeu a nosso convite o
Dr. Fábio Konder Comparato. Doutor em Direito pela
Universidade de Paris, o ilustre conferencista é professor
de Direito da Universidade de São Paulo, fundador e Diretor
da Escola de Governo daquele Estado. Tendo conquistado
inúmeros prêmios, seu vasto currículo inclui, ainda, o
exercido de funções de alta relevância social, como a de
membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e
de delegado brasileiro á oitava e à nona sessões do Grupo de
Trabalho sobre a Nova Ordem Econômica Internacional, da
Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial
Internacional. Sua vasta bibliografia inclui livros e
artigos em que se fazem presentes tanto o apuro técnico do
especialista como a preocupação do cidadão com as grandes
questões Políticas nacionais.
Queremos, antes de passar a palavra ao Dr. Fábio Konder
Comparato, agradecer-lhe a disponibilidade com que se
prontificou a trazer-nos sua sabedoria e experiência.
Manifestamos também nosso reconhecimento aos professores
que estarão conosco durante estes dias e a todos os que
tornaram possível o evento. Aos alunos que se inscreveram no
curso, expressamos nossos votos de que os momentos q ue aqui
Passarem sejam de gratificante e produtivo trabalho.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -
Neste momento, passo a palavra ao limo. Sr. Prof. Fábio
Konder Comparato, da Escola de Governo de São Paulo, que
falará sobre o tema Organização e Funções do Poder
Legislativo. Com a palavra, o Prof. Fábio Konder Comparato,

Discurso do Sr. Fábio Konder Comparato
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa ao Estado de
Minas Gerais; eminente Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico
Reitor da UEMG; Ilmo. Sr. Secretário Adelmo Carneiro Leão;
Exmo. Sr. Dr. Reinaldo Ximenes Carneiro, Presidente do
Tribunal de Alçada, minhas senhoras e meus senhores, peço
licença para falar de Pé; ê um vicio, senão de professor,
pelo menos de advogado. Ao aceitar a honrosa i ncumbência de
inaugurar este curso, decidi, ao invés daquilo que foi
anunciado, tratar de um assunto que representa o maior
paradoxo atual da educação brasileira. Não existe tarefa
mais importante para a educação brasileira do que a formação
de governantes. No entanto, ela é uma tal novidade no
Panorama educacional brasileiro q ue, ao falar sobre o tema,
é preciso começar por justificar a necessidade dessa
formação de pessoal dirigente político.
Afinal, por que formar governantes? Vou me ater a duas
razões principais e procurar desenvolvê-las numa primeira
parte. Numa segunda parte, vou tentar, com base nessas
reflexões sobre a justificativa de formação de governantes,
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dar uma idéia do método que deve ser seguido para o
exercício dessa tarefa educacional. Por que formar
governantes? Em primeiro lugar, porque o governo é o
principal órgão de funcionamento da sociedade. Em segundo
lugar, porque as tarefas de governo são as mais complexas
Que existem em qualquer sociedade. O governo é o principal
órgão de funcionamento da vida social. E praciso não
esquecer que a etimologia nos indica a verdadeira orientação
da atividade governamental. Governo vem do grego
'cubermentis', que significa piloto". O governante é
realmente um piloto. o piloto numa nave Qualquer é, sem
dúvida, importante. A trajetória, o rumo e a maneira oe
conduzir o veiculo dependem do piloto.
Mas é preciso reconhecer que a orientação da viagem não é
dada pelo piloto. Ou seja, o governante não pode nunca
substituir o povo na indicação do ti po oe sociedade que deve
ser const r uida. Essa é uma verdade que pode parecer banal,
mas ela foi sistematicamente negaaa, não só por regimes
totalitários, mas tampém por regimes oligárquicos como é,
até hoje, o regime político brasileiro. No regime político
brasileiro, não é a maioria do povo que dá a orientação de
governo. E sempre uma minoria. Até agora, todos os nossos
esforços foram vãos no sentido de tornar as eleições mais
autênticas e mais expressivas da verdadeira vontade popular
e das necessidades populares. Estamos caminhando nesse
sentido. Mas, para encontrar o resultado, é preciso entender
esta grande verdade: o governante é servidor do povo.
Sem dúvida, durante todo o seu mandato ele tem autonomia de
decisão, porém respeitando a vontade fundamental do povo,
que é a indicação dos grandes objetivos a serem conseguidos
pela atividade política. E justamente nesse particular
reconhecemos uma grande carência na organização
institucional brasileira. Há poucos, falei sobre as
eleições. Mas nenhum desses exercic,cs de expressão da
vontape popular indica, com precisão. Quais são as metas a
serem atingidas. As grandes decisões fundamentais não São
pedidas ao povo e. até hoje, constitui uma grande novidade o
funcionamento desses mecanismos de democracia direta, que
são a autenticidade do regime democrático. o referendo, a
iniciativa popular, o plebiscito. Devo dizer que  atividade
da Assembléia Legislativa de Minas é. nesse particular, uma
orientação digna dos maiores encômios, porque aqui se
iniciou um movimento moderno, que corresponde às grandes
exigências do funcionamento democrático, que consiste na
organização de seminários para a orientação do legislador a
respeito das grandes opções a serem tomadas em qualquer
política governamental. De Qualquer maneira, se o
governante, como piloto, não escolhe o rumo a ser seguido,
mas guia, sem dúvida, com autonomia, a nação, a sociedade, é
preciso afastar um outro tipo de confusão, que tem estado
muito em moda, em função de um liberalismo mal interpretado.
Ele consiste em dizer que a função cio governante é se
esconder, é se reduzir ao mínimo possível. é se limitar ás
tarefas de mera administração. Ora, para aqueles que
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conhecem a realidade política, a história política e o
próprio sentido das palavras, reduzir o governante a mero
administrador é praticar uma diminuição vital na sua
essência de homem público, de homem político. O
administrador, como a própria palavra indica, é aquele que
executa, é o Que vem em segundo lugar, é o 'ad minus. ou
seja, ele obedece sempre a uma orientação que, no caso, é
necessariamente uma orientação política. As tarefas de
administração, como os juristas bem sabem, limitam-se à
conservação, à preservação, mas não é o administrador que
torna a iniciativa das grandes transformações; não é ele Que
dirige o grupo para alcançar objetivos maiores. o
administrador é o grande executivo governamental, nada mais
do que isso. Mas, se o governo é o principal órgão de
funcionamento na vida social, as tarefas de governo são as
mais complexas que existem na sociedade. Nesse particular,
Pode-se fazer uma outra comparação, também muito instrutiva
para os futuros dirigentes da Escola do Legislativo, para
aqueles que vão pilotar esse curso q ue se inicia hoje.
O governo é como um cérebro na sociedade. Ora, as tarefas

cerebrais são basicamente três. Em primeiro lugar, aprender,
conhecer e saber pela experiência ou pela reflexão,
acumulando o saber. Ou seja, é preciso ter sempre uma
memória daquilo que se aprendeu e daquilo que se
experimentou. Um governo que se limita a ditar ordens, a
fixar diretrizes e que nunca está pronto para aprender com o
povo e para enxergar a realidade é um cérebro que funciona
mutilado. Vemos sistematicamente nas várias áreas de governo
no Brasil essa tendência nefasta, não só a de ditar ordens,
como se os governantes tudo soubessem de antemão, mas também
e principalmente a de não manter uma memória de governo.
Cada nova equipe governamental que assume o exercício de
funções se vê diante de um certo vácuo. Há poucas pessoas
capazes de transmitirem às novas formações governamentais a
experiência do Passado e as lições que foram aprendidas por
aqueles que saíram do Governo. Isso não ocorre apenas no
Governo Federal, e sim em todos os níveis governamentais.
Mas, de modo mais dramático, isso vem ocorrendo ultimamente
no que diz respeito à gestão dos negócios econômicos e
financeiros. Cada equipe governamental nova tem uma nova
fórmula e não conhece e não tem a menor idéia daquilo que
foi feito no passado de bom ou de mau. Sobram alguns herôis,
que são justamente os altos funcionários da administração,
que permanecem quando os governos desaparecem. São esses os
únicos que carregam a memória do governo.
O cérebro não tem apenas a função de aprender, de saber, de
enxergar a realidade e de tomar conhecimento da vida. Ele
tem também a função de julgar os dados que são transmitidos
pela experiência. Julgar não só analisando racionalmente,
mas, também e sobretudo, apreciando eticamente. A função
cerebral não é apenas raciocinante. Ela é também julgadora
em função de valores. Nós não somos apenas um mecanismo de
raciocínio frio. Somos, também e principalmente, órgãos
capazes de uma adaptação à convivência social e ca pazes de
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uma inserção harmônica ou tempestuosa no contexto da vida
social. E esta também uma função eminente do governo. Ele
não pode apenas e tão-somente tomar conhecimento dos dados
estatísticos que lhes chegam. E preciso saber raciocinar
sobre esses dados, analisá-los e também sentir a realidade
social de acordo com os grandes valores éticos. Hoje, pode-
se dizer, há uma fórmula simples para guiar o governante
nessa tarefa delicada de julgar eticamente os
acontecimentos. Essa fórmula se traduz pelo catálogo dos
direitos humanos. E essa a c r istalização da sabedoria ética
da humanidade.
O governante que cispensa esse catálogo ou Que simplesmente

o declama de modo retórico e vazio é como um comandante sem
bússola. Ele não sabe para que rumo deve dirigir a
sociedade. Está perdido.
E preciso reconhecer que hoje a prevalõncia dos direitos
humanos, sobre toda a orientação governamertal corno norte a
guiar os dirigentes políticos, tem sido contestada, não de
maneira aberta, mas de maneira tortuosa e velada.
Há uma certa ideologia política que entende que os direitos
humanos nada mais são cio que uma perfumaria que se encontra
nas Constituições, nas cartas ooliticas, para que tudo isso
tenha uma apresentação adequada. Mas não é isso que deve
guiar os governos.
O governo pode até mesmo colocar acima do homem as
realidades materiais; pode tudo sacrificar em prol da
estabilidade monetária. Não há sacrifício que baste para que
o País se apresente, de maneira incontestável, corno um pais
de boas finanças, de economia sadia. O povo pode definhar,
pode acabar morrendo aos poucos. Mas não é isso que importa.
O que importa é a boa apresentação da economia, como se ela
não fosse humana, como se ela tivesse algo a ver com os
teoremas da matemática, mas como se não tivesse nenhum
contato com a realidade dolorosa, sorridente, esperançosa ou
melancólica na qual nos encontramos nesse momento.
O governante. po'tanto, deve, em primeiro ugar, conhecer
e. em segundo lugar, julgar. Essa tarefa de julgar é
indispensável. Ninguém fará isso no lugar do governante, e é
justamente quando ele se recusa a esses julgamentos éticos
que começa a ser banido da consciência cia sociedade civil, e
outras soluções são buscadas para Cobrir essa lacuna.
Depois desse conhecimento. de

p
ois desse julgamento, vem a

terceira fase, também indispensável, de toda a atividade
política: a decisão. Aquele que não gosta de tomar decisões
não deve entrar para a política. Ele se enganou. Não é esse
o seu caminho. Ele oode ser um grande pesquisador, pode ser
um excelente conselrieiro, um fie' administrador, mas é um
fracasso como político.
O político é o homem que tem a vocação e a profissão das
decisões e, portanto, é aquele que não hesita em tomar
decisões, sabendo que toda ela é um risco. Não há sequer uma

a decisão política que possa agradar a todos. A decisão
política é uma escolha, uma opção e não o resurtado de um
raciocínio matemático, não um silogismo. E. como toda
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escolha, ela, muitas vezes, é dolorosa. E preciso assumir o
risco de errar, mas com a consciência tranqüila, porque o
que se decidiu foi baseado em todas as informações
disponíveis e com a melhor orientação ética.
Temos, então, nesse processo da atividade política, três
fases, que podem estar imbricadas umas nas outras, mas que
são muito importantes.
E preciso conhecer a realidade, é preciso julgar, é preciso

decidir. O processo decisório, no entanto, é muito complexo.
Não cabe numa exposição inicial, é claro, dar todas as
peculiaridades desse processo. Sugiro até que, no futuro,
esta seja uma aula própria do curso sobre a decisão
política. Diria apenas que o processo decisório deve sempre
atentar para certas exigências internas da maior
importância, como a necessidade de se ouvirem não apenas os
especialistas, mas também aqueles que vivem o problema.
Sentir com a sua presença, nos locais onde isso se faça
necessário, o que está acontecendo.
Esse entendimento não é apenas uma questão de raciocínio,
não é uma questão intelectual. Os intelectuais, muitas
vezes, são muito tardos em entender. Eles têm uma
dificuldade enorme em entender problemas populares. E
preciso entender com o coração, é preciso entender com uma
Certa sensibilidade iurnana. Devemos, sim, ouvir os
especialistas, mas não seguir os especialistas. Isso pode
parecer um paradoxo, mas é apenas uma aparência, pois o
político é o único que tem a missão de enxergar a
totalidade. E ele que tem que enxergar a floresta, e não
apenas discernir as árvores que compõem a floresta.
Quando os senhores estiverem na posição de decididores,
verão que naturalmente os diferentes 'loobies, os
diferentes especialistas, convocados ou não, vão lhes trazer
várias soluções. Cada uma dessas soluções é parcial, não se
dirigem ao todo. Só o político é Que pode fazer a sintese,
porque ele sabe perfeitamente que na vida não existem
questões exclusivamente financeiras, exclusivamente
sanitárias, ou exclusivamente energéticas, mas que tudo isto
está composto numa totalidade que representa a vida humana e
a sociedade.
Portanto, quando a decisão política se orienta

exclusivamente por um dos as pectos da realidade, o risco de
erro cresce exponencialmente. E pe r feitamente possível
equilibrar um orçamento aumentando-se os impostos, por
exemplo. Quais as conseqüências econômicas, as conseqüências
sociais, quais as conseqüências politico-eleitorais que um
ato desses acarretaria? Só o político enxerga ou deve
enxergar a totalidade.
Mas, além de ouvir, de aprender com acueles que vivem e com
aqueles que pensaram a realidade, é preciso apreciar os
efeitos da decisão política no tempo. Nesse particular, o
político que se limita, como um jornalista, a enxergar o
dia-a-dia, a fazer a crônica dos acontecimentos - e esta é
uma tentação enorme de todo político, e eu diria, é uma
tentação muito grande dos parlamentares - está caminhando a
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uma velocidade grande numa estrada não iluminada e com os
faróis apagados. Ele não enxerga o prazo médio e corre o
risco de acidente.
A tentação de apenas ver o dia-a-dia, de tomar a decisão em
função do problema atual, presente, sem medir as
conseqüências, já não digo para a próxima geração. mas para
os próximos anos, é muito freqüente. E preciso estar
advertido contra isso, porque a tendência geral é no sentido
de limitar o político ao momento presente ou, pelo menos, ao
horizonte do mandato. Para que vou me preocupar com um
problema cuja solução somente irá aparecer aos olhos do
público no mandato do meu sucessor? E inútil, pois não irei
beneficiar-me com isso. No entanto, é exatamente aquilo que
disse Winston Churchill: 'O político medíocre preocupa-se
com as próximas eleições, o verdadeiro estadista preocupa-se
com as próximas gerações."
A perspectiva é muito diferente. Ora, ainda ai, o sistema
institucional brasileiro apresenta uma falha considerável
que até hoje não foi sentida: a estrutura dos poderes é
voltada não somente para o momento presente, ou, quando
muito, o prazo do mandato é voltado para os negócios
correntes, para a administração. Na estrutura atual dos
poceres, tudo converge para o Executivo, O Executivo, como
acontecia na prefiguração altamente teórica do Século XVIII,
não apenas executa, mas, também, legisla e, muitas vezes.
julga. No entanto, o Executivo não prevê. Não há
planejamento a longo prazo, tudo se passa como se a vida
política terminasse no último dia do mandato. Nada mais é
preciso fazer, a não ser cumprir as tarefas do dia-a-dia e
encaminhar as soluções das questões para esse término
natural das coisas, que é o fim de mandato. Seria preciso
criarmos na estrutura de poderes um órgão que não se
preocupasse com a conjuntura, mas que fosse o grande cérebro
de previsão e de programação do governo e da sociedade como
um todo para o futuro, que fosse um ó'-gão oe planejamento.
Sei que a frenética propaganda liberal atual tornou a
palavra obscena, hoje já não se fala em planejamento,
porque, por força do mau hábito, entendeu-se que
planejamento é sinônimo de estatizaçào. Não há nada de mais
errôneo e de mais funesto do que essa confusão. Todos nós,
na nossa modesta ativ i dade individual familiar, somos
obrigados a prever, somos obrigados a programar as nossas
atividades. Somos obrigados a prever o futuro dos nossos
filhos e, mais ou menos, encaminhá-los a programar suas
atividades.
No entanto, é somente no governo que isso não acontece. E
só no governo que tudo se nassa como se pudéssemos ignorar o
futuro, como se o futuro fosse o domínio das trevas, como se
estivesse envolto nas brumas de Avalon e não houvesse
nenhuma possibilidade de dirigirmos a sociedade para esse
futuro aue é, apesar de tudo, inevitável.
Precisamos entender que o processo decisório não se esgota
na solução dos casos correntes. 0 processo decisório não se
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limita a problemas de conjunturas. As grandes decisões
políticas são justamente as decisões a longo prazo.
Ora, se tudo isso é verdade - e eu disse apenas a mínima
parte daquilo que seria preciso dizer sobre a importância da
complexidade das tarefas do governo -, podemos nos
perguntar: se isso é assim, como é que deveremos orientar as
instituições educacionais para a formação do político, para
a formação dos governantes, sejam eles membros do Executivo,
parlamentares, grandes dirigentes de corporações
empresariais ou sindicais-trabalhistas? Porque todos eles
influenciam na formação governamental. Isso significa
indagarmos sobre o método da formação de governantes.
Método, ai, é uma palavra de origem grega, que significa
caminho. Qual é o caminho que devemos seguir para educar os
futuros governantes? Numa modestissinia experiência que
iniciamos em São Paulo, há seis anos, conseguimos vislumbrar
a necessidade de uma dupla orientação nesse trabalho de
orientação política: o aprendizado técnico e a formação
ética. Não são duas coisas disjuntas, mas intimamente
ligadas. Em que consiste o aprendizado técnico para o
político? Antes de mais nada, consiste em saber de tudo um
pouco. O grande especialista não é necessariamente o grande
político, mas o grande político é aquele que não se encontra
isolado ou estranho no campo de nenhuma especialidade. E
preciso, portanto, que, numa formação de pessoal político,
numa formação de pessoal dirigente, sejam dadas noções
fundamentais sobre aqueles campos da atividade humana onde
ele é chamado a tomar decisões, por exemplo, o campo
econômico-financeiro, a realidade politico-administrativa. O
politico não precisa ser um especialista em direito
constitucional ou direito administrativo, mas precisa ter
pelo menos os rudimentos desses principias constitucionais e
administrativos, precisa saber a importância de um orçamento
público e quais as conseqüências do descumprimento das
normas que regem as licitações públicas, por exemplo.
Precisa ter um conhecimento, ainda que elementar, dos
direitos humanos, daquilo que está escrito na Constituição
Brasileira, não como declamação, mas como norma impositiva.
Precisa saber como funciona o mecanismo de relacionamento
entre os poderes e quais as conseqüências de um
extravasamento de competências. Mas ele precisa integrar
tudo isso no conjunto. O 

p
olítico é um generalista. Essa é a

sua grande exigência.
E a sua vocação. Ele tem o dever de ser um generalista. Ele

pode vir de uma especialidade, e isso é muito comum.
Conhecemos bom número de grandes políticos q ue vieram de uma
especialidade determinada. Mas todos eles souberam
transcender a sua especialidade. Além disso, aprendizado
técnico significa saber informar-se sobre tudo. Nesse
aspecto o 

p
olítico se aproxima do jornal'sta. O jornalista

também não conhece tudo aquilo sobre o que fala e informa ao
público, mas sabe onde se informar. Ele sabe quem sabe.
Tivemos, há algumas décadas, um ilustre Presidente da
República, eleito triunfalmente, que chegou a Brasília sem o
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mínimo Conhecimento das grandes personalidades deste Pais.
Era o típico provinciano, o homem do pequeno circulo de
amigos, que não tinha a menor idéia de onde obter uma boa
informação sobre qualquer assunto.
Muitas vezes, essa capacidade de se 'nformar é, por assim

dizer, inata e torna o político um homem que o povo em geral
aponta como esperto. Ele é ignorante, mas acaba aprendendo.
Não devemos ter nenhuma vergonha disso. Ao contrário, é
preciso sistematizar essa capacidade de informação. Todos
sabem, no trabalho par'amentar, quem são os parlamentares
que aprendem com rapidez sobre qualquer assunto. São
justamente aqueles que sabem a quem consultar, sabem onde
encontrar as informações.
Além disso - e ai entro num ponto agudo da nossa paixão
política atual -. é preciso desconfiar até á morte dos
modismos politicos. Já dassei da idade juvenil para a idade
provecta. e lembro-me muito bem aos modismos anteriores a
esses que hoje estão em vigor. Houve uma época, na minha
juventude, em que só se jurava pela estatização, pela
planificação rigorosa, impositiva, pela socialização de
tudo. Hoje, como todos sabem, o modismo é exatamente o
oposto. Hoje, falar-se em estatização é um impropério. Hoje,
exigir-se um mínimo de racionalidade e de previsão
administrativa, como eu disse há pouco, é um descalabro. E
quase como um crime político. Tudo isso porque fomos
incapazes de raciocinar e de julgar. Continuamos a viver
politicamente como se vivem as modas. Existem as modas do
vestuário, da canção popular, do futebol. A política também
é sujeita às modas. Só que o verdadeiro político não pode
ceder aos modismos. Ele deve guardar sempre consigo uma
reserva especial de critica áquilo que estána ordem do dia,
porque as coisas q ue estão na ordem do dia passam
rapidamente, corno, aliás, passam os dias.
O grande político não se deixa fascinar pelos modismos,

como também não se deixa fascinar pelos extremismos. A nossa
tendência - e isso não é um privilégio brasileiro - é
Proceder politicamente como um jogo de balança.
Se não deu certo uma orientação governamental. passamos ao

extremo oposto. Continuamos enfrentando os mesmos problemas
do século passado. E preciso mudar radicalmente a
orientação.
Ora, os extremismos são a negação da atividade politica,
porque a grande virtude do politico, nesse caso, é a
justiça, naquilo que tem de mais simbólico, que é a balança.
E preciso eouilibrar os fatos. E preciso entender que a vida
e toda feita de equilíbrios. O nosso organismo, o organismo
humano, é submetido ao chamado equilíbrio homeostático.
Tudo na vida tende á harmonia, e justamente o processo de

destruição da vida é um processo de desequilíbrio crescente.
O extremismo é, portanto, a negação da grande virtude
politica q ue é a procura da harmonia.
Essas, a nosso ver, são as grandes orientações técnicas que
têm de ser passadas aos alunos de uma escola de Governo, mas
há também a formação ética.
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O que significa a formação ética? Significa, antes de mais
nada, a sensibilidade para as grandes necessidades objetivas
do povo. Digo sensibilidade, porque isso não se aprende
lendo estatisticas. Podemos perfeitamente ler as
estatísticas que mostram q ue o nosso Pais disputa
encarniçadamente o primeiro lugar no desequilibrio de
repartição de renda com o Estado africano de Bossuana. Isso
pode dar ensejo a dissertações académicas, mas não é isso
que vai necessariamente comandar a decisão política.
E preciso sentir o que há de imoral nessa realidade, o que
há de crueldade acumulada, transmitida de geração para
geração, como a escravidão se transmitia também ce geração
para geração. Aquele que é incapaz de ter essa sensibilidade
ética é o chamado louco morai. Aparentemente ele é são,
raciocina, expõe com clareza suas idéias, fala muito bem
até, mas não consegue enxergar o que está acontecendo,
porque tem uma de suas funções de percepção embotadas. Ele
não sente eticamente o escândalo, a não ser quando o
escândalo atinge o seu irmão, a sua mulher, o seu pai, seus
amiliares, seus amigos, seus correligionários, etc. Ele não
sente que o grande escândalo é o fato de que continuamos
nesse final do Século XX como campeões da desigualdade
social, por exemplo.
A formação ética é também a compreensão da alma do povo,
das suas peculiaridades, das suas idiossincrasias, das suas
simpatias, das suas fraquezas e das suas paixões.
Compreender a alma do povo é muito difícil para os
intelectuais, e é por isso mesmo que raramente os
intelectuais são bons políticos. Compreender a alma do povo
significa colocar-se no mesmo nível, sem su p

erioridades, sem
doutorices, sem arrogâncias; significa falar de igual para
igual, e sobretudo ouvi".
Costuma-se dizer que o político faia muito, como o
Professor, aliás, que eu sou, mas uma das grandes virtudes
do político é saber Ouvir e, muitas vezes, entender por
meias-palavras.
Quero lembrar uma lição importante que nos vem a esse
respeito no Evangelho. Sei que ultimamente temos sido
intoxicados por certa demagogia religiosa com grandes
efeitos econômicos e políticos, mas o Evangelrio, graças a
Deus, está acima de tudo isso.
Na parábola do samaritano - lembram-se do contexto? -, quem

fez a pergunta a Jesus foi um doutor da lei, alguém que dava
lições, e não, recebia. Qual a conclusão da parábola? E
preciso aprender com quem? Não só com o homem do povo, mas
também com o renegado, o excluído, o subversivo, o
escandaloso; aprender com eles, porque, muitas vezes, têm
algo a nos ensinar.
E preciso ter sensibilidade cara perceber as grandes

necessidades objetivas do povo, compreender a alma do povo
e, finalmente, cultivar os grandes valores republicanos e
democráticos. Citarei apenas dois: no campo republicano,
como a própria palavra indica, a superioridade do bem comum
sobre os interesses particulares de classes sociais, de
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regiões geoeconômicas, de setores produtivos, de
organizações religiosas ou corporativas. Portanto, a
república é um esforço continuo de sobreposição do bem comum
aos interesses particulares, e particular é aquilo que é
objeto de propriedade. A república, nesse as pecto, é
antiproprietária. O principal é aquilo que é da comunidade.
E preciso dizer que, nesse aspecto, muita coisa há de ser
feita no campo educacional. A mentalidade histórica
brasileira é no sentido anti-republicano.
O primeiro historiador do Brasil. Frei Vicente de Salvador,
nos capitulos iniciais de seu livro publicado em 1627,
dizia: ninguém, nenhum homem nesta terra é repúblico, nem
cuida e zela do bem comum, mas cada um do seu interesse
particular. Esta é uma sina que nos persegue, e contra a
qual precisamos lutar. Desde a escola primária, desde a
primeira educação familiar, o que é da comunidade passa na
frente daquilo que é próprio, do individuo, ca familia, da
corporação, da região. Qual a grande virtude democrática? E
o cultivo da santissima trindade democrática: a liberdade, a
igualdade e a solidariedade.
Neste Brasil querido, precisamos, sobretudo, de dar ênfase
á igualdade. A grande moléstia que nos acomete desde o
descobrimento, agravada até depois da independência, é a
desigualdade. Não nos consideramos um povo de iguais, apesar
das aparências. Sempre mantemos a discriminação e a
exploração cordiais. Tratamos razoavelmente bem os Outros,
mas cada macaco no seu galho'; cada um no seu lugar. Fulano
é negro, então não pode passar acima do branco. E mulher.
não pode se r superior ao riomem. E pobre, então está abaixo
de tocos.
Devo dizer que o grande preconceito brasileiro, como disse,

aliás, e não se cansa de dizer Darcy Ribeiro, é em relação à
pobreza e é, muitas vezes, mais forte e mais pernicioso do
que o preconceito racial. Do p reconceito racial, nõs, ainda.
podemos escapar - quando nos tornamos ricos, por exemplo -.
mas, da pobreza, dificiln,ente, alguém escapa, nesse
julgamento sem recurso, sem apelação.
Justamente pela desigualdade continua, marcada, que está
nos nossos corações antes de estar na realidade social de
todos os dias, é que não conseguimos cnegar àquela chave de
aOõOada de toda a organização oerrocrática, que é a
solidariedade. Esta representa o exercicio da justiça
social, ou seja, é preciso atender, antes de mais nada, ao
fraco, ao humilhado, ao excluido. Eles devem ser atendidos
em primeiro lugar. Depois, se houver tempo, recursos, os
outros, que já tiveram satisfação neste mundo - como diz,
ainda, o Evangelho: "não é deles que devemos cuidar
Ora, um dos modismos atuais consiste em negar a
solidariedade. Em nome da espontaneidade de mercado, da
liberdade de criar, excluimos de nossas preocupações
qualquer análise do problema da falta de entrosamento na
nossa sociedade. Mais uma vez, a etimologia nos é preciosa:
solidário, em latim, significa total, ou seja, quem não
cuida da parte mais fraca do organismo está contribuinco
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para desagregá-lo. Uma sociedade e um governo que não
manifestam positivamente as virtudes e as exigências da
solidariedade social tendem a destruir a tessitura da
sociedade.
Com isso, os senhores podem ver - e é com isso que termino
-: voltamos ao paradoxo inicial. Ele oode ser expresso de
outra forma: a política é a mais importante e a mais nobre
de todas as atividades humanas; no entanto, para o exercício
da atividade política, não há a menor preparação. NÓS nos
preocupamos com a formação universitária e o diploma oficial
do médico, do advogado, do contabilista, do economista, do
sociÓlogo, do enfermeiro, etc. E justa essa preocupação, são
profissões cujo exercido se dá em função do interesse
alheio, portanto têm repercussão coletiva. Mas a política é
a atividade que tem a maior repercussão sobre a
coletividade. E a atividade mais decisiva, pois define o
futuro da sociedade, dos nossos filhos, netos e de todas as
gerações futuras.
Ora, mantemos, até hoje, essa possibilidade terrível de ter
como agentes Políticos verdadeiros perigos públicos, que não
têm a menor preparação técnica nem a mínima formação ética.
Já não é um paradoxo. E quase um crime. E. portanto, nessa
perspectiva, que essa iniciativa da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, repito, é das mais auspiciosas. Oxalá essa
iniciativa seja ouvida e sentida em todo o Brasil, para
sacudir o nosso torpor, abrir OS Olhos da população e dos
governantes para a necessidade, adiada desde o descobrimento
do Brasil, de governantes habilitados a nos pilotar, a nos
conduzir aos objetivos que a sociedade como um todo deve
decidr. Muito obrigado.

Debates
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra aos
Deputados e às pessoas em geral, que desejarem fazer
perguntas ao nosso ilustre palestrante. As perguntas poderão
ser encaminhadas ã Mesa por escrito ou oraimente; solicita-
se, contudo, que as inscrições sejam feitas previamente.
Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos
Inscritos que fizerem uso do microfone que sejam objetivos e
sucintos; está dispensada a formalidade das saudações
pessoais. Cada um dos inscritos disporá de até 3 minutos,
devendo limitar-se a 1 questão por intervenção.
Com a palavra, o nosso primeiro questionador da noite, Sr.
Adelmo Carneiro Leão, Secretário Adjunto da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
O Sr.. Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar e em nome do
Prefeito da Capital, Patrus Ananias, quero dizer que Minas
Gerais, especialmente Belo Horizonte, está mais rica com a
presença do Prof. Fábio Comparato.
Tenho a certeza de que, Quando ele nos deixar, vamos ficar
mais ricos em função desta conferência. E um momento
gratificante e que nos enriquece a todos. Quero dizer que é
uma honra estar presente nesta Casa, que acolhe pessoas
brilhantes, capacitadas e com uma função fundamental, que é
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a de construir uma trajetória para o bern de nosso Estado, de
nossa população.
Pergunto ao Prof. Fábio como se pode conciliar, hoje, a
ética com o modismo que está implantado no País, que
estabelece o principio do desemprego e de todas as
dificuldades que estamos vivendo. O modismo que se instalou
hoje no Brasil tem alguma possib1ida0e de se compatibilizar
com o orincipio da ética'
O Sr. Fábio Konder Comparato - Sr. Deputado, agradecendo as
referências elogiosas á minha pessoa, devo dizer que tenho
acompanhado de São Paulo sua atividade política e a
atividade do ilustre Prefeito Municipal de Belo Horizonte.
Para nós, em São Paulo, tem sido um estimulo e uma esperança
de que é possível mudar alguma coisa no estilo politiCo
deste Pais. De fato. V. Exa. toca num ponto que me é muito
caro, que é a dificuldade de conciliar certos extremismos de
uma ideologia ria moda com as exigências éticas. Devo dizer -
e é por isso que falo em extremismo - que o verdadeiro
liberalismo está muito longe desses abusos. O autêntico
liberalismo defende grandes verdades, como o fato de que a
capacidade de criação e de inovação só podem existir numa
sociedade livre, onde sejam respeitadas a dignicade e a
criatividade do homem. Mas, como toda grande verdade, ela
acaba sendo mal servida pelos seus turiferários. Ultimamente
tem-se vulgarizado a idéia de que o liberalismo significa
deixar cada um à sua própria sorte: cada um por si e todos
para o fundo do brejo. E como se a sociedade alcançasse,
naturalmente, seu equilíbrio, sem nenhuma direção
governamental. Isso não existe nem mesmo no campo da
realidade física. Todos sabem que a realidade física é
submetida à segunda lei da termodinámica. que é a entropia,
ou seja, a energia acaba se degradando em calor. As coisas
deixadas a si mesmas não tendem à ordem. Elas tendem á
desordem e ao caos. Ora, num pais campeão na desiguadade de
renda, a aplicação de métodos que deram certo. parcialmente,
em sociedades altamente homogéneas e igualitárias é pior do
que um crime: é um erro político. Não é propriamente um
crime na medida em que esse pessoal não sabe o que está
fazendo. Mas é um terrível erro político. Por esse erro
certamente pagarão aqueles que estão propondo isso. Não
podemos, hoje, conciliar a dignidade da pessoa humana com
essa indiferença ao sofrimento crescente da população. Neste
particular, portanto, é preciso dizer, claramente, que esse
tipo de política é inconciliável com a ética.
O Sr. Presidente - Prof. Fábio, chega-nos aqui uma pergunta
da Sra. Magali Simões: 'O senhor disse que raramente os
intelectuais são bons políticos. O senhor acredita que
Fernando Henrique seja um bom político"
O Sr. Fábio Konder Comparato - Devo dizer que ele não é meu
modelo de político, mas, tirando minha opinião, que é
desvaliosa, o que é preciso considerar, ao julgar um
político, é se ele realmente atende a essas exigências de
preparo técnico e de formação ética. E entendo que o
Presidente, embora com grandes qualidades intelectuais, tem



136

manifestado muitas fraquezas, muitas carências de
sensibilidade política. E isso o que o leva, com uma
freqüência cada vez mais impressionante, acometer erros de
apreciação, até mesmo em seu desfavor. E por isso que
insisto na necessidade de uma verdadeira preparação para a
atividade política. Quem se prepara para ser professor de
sociologia, ou mesmo de política, tem certo tipo de
preparação, mas isso não significa que essa preparação seja
boa para o exercício da atividade política.
O Sr. Presidente - Pergunta de Francisco Gaetani, da Escola
de Governo de Minas - Fundação João Pinheiro: "Prof.
Comparato, os vetores que atuam para formar e
profissional izar nossos governantes, dirigentes e servidores
são ainda frágeis. Somos um pais profundamente carente oe
políticas públicas. Quais são as p

rincipais forças capazes
de articular uma ação-reação à degradação da função pública
e da atividade política?".
O Sr. Fábio Konder Comparato - Essas forças têm que ser, de
alguma forma, atraídas e organizadas por uma ação conjunta
do Estado e da sociedade civil. Nesse particular, a própria
experiência da Fundação João Pinheiro me parece rica,
importante. A Fundação João Pinheiro é pública, mas sempre
trabalhou em estreito contato com a sociedade civil.
Precisamos criar uma consciência da importância da função
pública; precisamos redimir a figura do político, que hoje
está degradada na opinião pública. Para isso, há uma
necessidade crescente de organizações que provoquem essa
reflexão permanente, o que só pode ser feito, repito, a
partir da concatenação entre Estado e sociedade civil. Se a
sociedade civil se desligar do Estado, naturalmente ela
tende à oposição e à negação ce todas as virtudes políticas.
Se o Estado se desligar da sociedade Civil, ele tenae à
esterilização, ao burocratismo e à arrogância. Precisamos
criar pontes entre o Estado e a sociedade civil. Nesse
particular, as diferentes escolas de governo exercem o papel
de pontífice, que é aquele que faz pontes. Essa criação de
canais de comunicação é algo que pode não ter um grande
brilho, uma aparência de grande nomeada, mas tem muita
efetividade. Mas, sobretudo, é preciso não ter pressa. Esse
não é um trabalho para uma só geração. O importante é
começar. Estamos esboçando os primeiros passos. E preciso
muita persistência, muita paciência, até atingir aquilo que,
em fisica, se chama massa critica, que ê um estado de reação
em cadeia. A partir do momento em que vamos criando e
multiplicando esse centro de reflexão e de inter-
relacionamento Estado-sociedade civil no Brasil, vamos
caminhando para o desencadear dessa reação em cadeia, quando
já não será mais preciso virmos, como vim aqui, lamentar a
total ausência depreocupação com a formação de governantes,
pois ela passará a ser algo de Óbvio, de natural e já
inserido ordinariamente nas atividades de todo o sistema
educacional brasileiro.
O Sr. Presidente - Pergunta de Maria de Lourdes Medeiros
Silva, da Secretaria da Fazenda: "Em seu entender, a
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existência do "lobby no processo legislativo ressalta o
exercicio da democracia ou configura a prevalência dos
interesses 

p
articulares sobre os públicos?'.

O Sr. Fábio Konder Comparato - O "lobby" é inevitável. Ele,
bem organizado, não enfraquece o processo parlamentar, mas,
ao contrário, lhe dá muito mais autenticidade. O importante
é que o "lobby' apareça como "lobby", ou seja, alguém está
defendendo o interesse particular. Por que não? Os
interesses particulares precisam ser defendidos. Apenas é
preciso saber que, acima dos interesses particulares,
prevalece o bem comum. E essa a função dos parlamentares. De
modo que os parlamentares, até mesmo para a sua instrução,
devem conhecer melhor a causa e estudar os autos. Como diria
o nosso Presidente do Tribunal de Alçada, é preciso ouvir as
partes, mas sabendo que elas são partes que defendem
interesses particulares. Ou seja, a meu ver, a formalização
da atividade lobista representaria um progresso. Ai, o
parlamentar que aceitasse patrocinar um determinado
interesse particular apareceria legitimamente e
autenticamente como defensor de um interesse particular, e
não, travestido em defensor do bem comum. Que ele se
justifique, pois é normal que ele esteja defendendo os
interesses aos fabricantes de automóveis, dos fabricantes de
tecidos, dos agricultores, etc. E muito normal e muito
justo. Mas que se coloque tudo isso na hierarquia de valores
e de necessidades. Ou seja, que seja um jogo aberto. E isso
o que significa a palavra tantas vezes mal usada, que é
"transparência". A meu ver, a legalização dos lobbies
representaria um progresso.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para o seu

auestionarnento. o Magnifico Reitor da Universidade do Estaco
de Minas Gerais. Prof. Aluisio Pimenta.
O Sr. Aluísio Pimenta - Quero também dar os parabéns aos

organizadores deste curso tão importante e felicitar o Prof.
Fábio pela sua brilhante aula. Queria fazer uma pergunta de
um contexto um pouco mais geral, que seria a seguinte:
observamos nos últimos 20 anos que duas figuras, o
Presidente Reagan e a Primeira-Ministra Margaretri Thatcher.
lançaram mais intensamente a célebre teoria do "trick and
down". quer dizer, deixar q ue determinadas pessoas se
enriquecessem muito, pois isso seria um processo em que se
poderia deixar cair as migalhas, para que assim a sociedade
crescesse. Um trabalho recente mostrou que a Inglaterra hoje
- morei três anos lá, trabalhando como professor visitante
na Universidade de Londres, em outra é poca - é um pais onde
há uma enorme desigualdade, onde houve o maior
empobrecimento da sociedade nos últimos tempos e onde há a
maior concentração ce renda dos paises ocidentais. Isso está
demonstrado, inclusive, no trabalho co Banco Mundial
Por Outro lado, nos Estados Unidos, vemos que entre 350 e
400 pessoas Ou instituições detêm a metade de toda a renda
do mundo. E, lamentavelmente. vemos também que, mesmo assim,
deseja-se ainda desenvolver um pais aumentando cada vez mais
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essa concentração de renda, levando a classe média á pobreza
e os pobres à miséria.
O que poderíamos fazer. Professor, diante dessa realidade?
Tenho lido seus artigos e sei das idéias que o senhor traz à
sociedade. Será que as escolas de governo não poderiam ser
agilizadas?
O que me preocupa é que se repita a história do cavalo, que

o senhor contou. Foi-se diminuindo cada vez mais sua ração,
e, quando se esperava encontrar o ponto critico, o cavalo
morreu. Tenho medo de que nossa sociedade morra antes que
encontremos o ponto ideal para ela.
O que estamos vendo acontecer nos países modernos é
lamentável, haja vista um setor do National Health Service
transformar-se hoje em algo que não atende praticamente a
ninguém.
O Sr. Fábio Konder Comparato - V. Exa. tem toda a razão.
Precisamos lutar contra essa falácia com todas as veras da
imaginação, com todas as forças do intelecto e da paixão.
Ainda ai, o trabalho principal de insurreição contra essa
falsa visão das coisas é dos políticos. São eles que têm a
necessidade imperiosa de enxergar a totalidade. Eles não
podem se curvar à ditadura dos especialistas, no caso,
economistas e financistas. São eles que podem e devem
manifestar as fundadas dúvidas quanto à superioridade das
teorias econômicas que, em nome da eficiência, condenam a
maior parte da população ao desespero.
Também eu tenho freqüentado a Europa com uma certa
regularidade e devo dizer que me causa pasmo ver sociedades
que já atingiram padrões de riqueza e de bem-estar
superiores, contarem hoje uma população crescente de pessoas
que chegam aos 40 anos sem nunca ter tido um emprego
regular. O que dizer, então, do Brasil, onde isso é a regra?
Acontece, entretanto, que nossa regra está se tornando sem
exceção. Estamos caminhando para um ponto em que a nossa
juventude já não tem mais esperança.
Lembro-me sempre daquilo que dizia, com razão, um grande
intelectual francês, que viveu nas Minas Gerais e aqui
aprendeu o que é a vida solidária. Ele dizia: E a febre dos
jovens que mantém o mundo em sua temperatura normal. No dia
em que os jovens perderem essa febre, o mundo inteiro vai
morrer enregelado'. E nós estamos eliminando aos jovens essa
esperança, que podemos dizer banal, de poder terminar os
seus estudos, trabalhar, constituir uma família e viver
decentemente. Nada há nisso de extraordinário. Mas hoje esse
desejo é uma ambição desmedida. Agora pergunto: em nome de
quê?
Em nome da estabilidade monetária. Mas. Deus do céu, a
moeda foi feita para o homem e não o homem para a moeda.
Vamos voltar à situação de Portugal nos anos 70. quando
tinha uma moeda fortíssima, mas tinha o povo mais miserável
da Europa. Afinal de contas é uma questão de bom-senso. Se
deixarmos a tarefa de pilotar a aeronave para um Comissário
de bordo, provavelmente vamos ter o melhor serviço de bordo,
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mas ninguém vai apostar em que chegaremos sãos e salvos ao
aeroporto.
Hoje, estamos nesta situação invejável de conto de fadas em
que o piloto resolve se demitir e passa seu cargo para o
economista-chefe ou para o monetarista-chefe, e estamos
certos de que vamos chegar a bom porto. O piloto
desapareceu: amarrem os cintos, porque não sabemos onde
vamos chegar. Não é possível que haja tanta falta de bom-
senso neste Pais. Não se trata absolutamente de uma questão
politico-partidária, trata-se de uma questão geral.
Ouvimos na televisão todos os comentaristas repetirem OS
mesmos lugares comuns, sem refletir. A reação tem que vir de
algum lugar. O Prof. Aluisio Pimenta salienta, com razão,
que essa reação tem que ser rápida. Acho que as grandes
r eações vêm dos políticos, mas talvez os políticos precisem
ser provocados pelos centros culturais, como as
universidades. Eles precisam ser um pouco questionados sobre
a eficiência disso. Será possível. será aceitável sacrificar
toda a geração presente por uma promessa futura?
Vemos pelas informações de revistas especializadas e dos
relatórios das Nações Unidas que os paises que estão agora
aplicando rigorosamente. fielmente, as medidas monetárias e
financeiras ou fiscais, como dizem os norte-americanos do
Banco Mundial e do Fundp Monetário Internacional, não têm
nenhuma perspectiva de melhoria da situação de pobreza nos
próximos 30 anos. Essa é uma certeza. A incerteza é se,
depois de 30 anos, haverá melhoria tia situação dos pobres.
Isso não é possível. Em que mundo estamos? E tudo isso é
dito e repetido em nome do bem comum, em nome da
modernidade, ou seja, em nome da modernidade voltamos a uma
situação que existia no começo do século XIX, onde não havia
praticamente mercado de trabalho informal, não havia
previdência social e onde a preocupação única do Estado era
com a moeda, com a orcem pública e com as relações externas.
Isso não é modernidade, é um atraso considerável.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a ilustre Deputada Maria
José Haueisen. 2-Secretária tia Mesa desta Assembléia
Legislativa.
A Deputada Maria José Hauelsen - Professor, primeiramente
quero dizer que sua paiestra me agradou demais, mas, de
certa maneira, ficamos meio assustada com a situação em que
vivemos no Brasil hoje.
O senhor disse que é preciso que o governante tenha
aprendizagem técnica e formação ética. No Brasil, estamos
vendo ultimamente que muitos governantes têm essa
aprendizagem técnica, são doutores com conhecimentos gerais
e, teoricamente, têm formação ética, mas parece que a
ambição pelo poder e a riqueza desestruturam qualquer
pessoa. O senhor acabou de dizer, na resposta ao Prof.
Aluisio Pimenta. oue a solução poceria vir dos políticos. Na
minha pergunta eu indagava como resolver isso em Curto
prazo. Parece-me que a maioria dos políticos está
contaminada pela ambição, pelo poder e pela riqueza. Então,
não seria a única Solução uma longa formação de ética, de
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aprendizagem política. a começar pelo mais simples, pelo
mais fraquinho da sociedade, e daqui a 50 ou 100 anos
teríamos essa sociedade que tanto esperamos? Embora seja tão
demorada, não vejo outra solução em Curto prazo.
O Sr. Fábio Konder Comparato - De fato, em Curto prazo nada
se resolve. E uma das nossas miragens achar que tudo pode
ser resolvido da noite para o dia. Quando me referi à
necessidade de que a solução venha dos políticos, não
pensava somente nos políticos atuais, mas também nas
próximas gerações de políticos. E justamente por isso que
estamos nos debruçando sobre esse problema da formação da
equipe política dirigente. Repito: o verdadeiro político é
aquele que tem sempre a visão do conjunto, é aquele que não
se deixa iludir por visões distorcicas pela sua parcialidade
do conjunto, mas, sobretudo, é aquele que desconfia até a
morte das soluções acabadas. Sabemos que a vida tem uma
complexidade muito grande e que não há soluções matemáticas,
não há fórmulas para resolver, mecanicamente, os assuntos.
Um dos graves riscos do relativo sucesso do Plano Real é o
fato de acreditarmos que a estabilidade monetária, louvada,
sem dúvida, teria resolvido todos os nossos problemas, já
não digo sociais ou politiCos, mas econômicos. Ora, a
estabilidade monetária resolveu um grande número de
problemas e criou outros. Somente aquele que tem boa
formação política é capaz de exercer esse julgamento
critico. Não é o especialista, pois a função do especialista
é simplesmente dar a sua informação, dar o seu ponto de
vista, que é necessariamente limitado e parcial. Enquanto
não tivermos uma equipe dirigente. uma geração de políticos
capaz de exercer essa atividade critica, capaz de enxergar
sempre o conjunto e não apenas se deixar fascinar pelos
pormenores ou pelas parcialidades, não teremos soluções.
Será que essa geração de políticos virá daqui a 100 anos?
Espero que não, espero que seja a próxima geração.
No entanto, é preciso começar a exercer esse trabalho. Esse
trabalho é feito apenas pelas escolas de governo? Certamente
que não. Estamos falando através da televisão, que é um dos
grandes veículos de comunicação de massa da atualidade e é
também o mais efetivo. Toda essa atividade educacional tem
de ser organizada de maneira larga, variada, criativa e
inteligente. Para isso, precisamos ter aquilo que é o grande
motor da atividade politica, a paixão. Precisamos ter esse
amor profundo pela realidade brasileira, o que significa a
capacidade de indignação, a capacidade de revolta diante não
só da indiferença mas também da desonestidade, que consiste
em se apresentar como o solucionador dos problemas, como o
sabichão, quando, na verdade, a sabedoria não está com ele,
está com o povo. Parece-me que alguma coisa nesse sentido
começa a ser feita. A adesão a esse curso, segundo me
disseram os organizadores, foi surpreendente. Isso mostra
que há uma grande carência na sociedade em relação a esse
problema. Não é apenas em Minas que isso está acontecendo.
Aconteceu em São Paulo, quando iniciamos a Escola de
Governo, aconteceu em Florianópolis e está acontecendo agora
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mostrando oue tocamos num ponto sensível. Todos começam a
ser conscientes de que tudo passa pela formação dos
governantes.
O Sr. Presidente - Ainda temos dez perguntas encaminhadas á
Mesa. Pergunta do Sr. Luiz Valadares, da Assembléia
Legislativa: "O senhor conhece alguma experiência, dentro ou
fora do Brasil, bem-sucedida de formação para governantes?.
O Sr. Fábio Konder Comparato - Existem algumas experiências
no estrangeiro que não me parecem adaptáveis á Situação
brasileira. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos, no
nível universitário, precisamente na Universidade de
Harvard, a John Kennedy School of Government, que há alguns
anos vem exercendo um bom trabalro na preparação de
dirigentes categorizados. Mas ela se dirige sobretudo ao
pessoal universitário, a quem tem um diploma superior. No
Brasil, tendo em vista a catástrofe que é o sistema
educacional, se nos dirigirmos apenas ao pessoal com diploma
superior, estaremos arranhando a superfície do problema.
Precisamos abrir essa formação do governante a todos, mesmo
que tenham uma escolaridade mínima. O importante é que se
trate de pessoas que tenham aptidão para exercer a política.
Todos nós conhecemos grandes talentos políticos que são
quase analfabetos, não por defeito prôprio, mas por
responsabilidade do sistema. Na França também há algo
aproximado, que é a Escola Nacional de Administração, mas
sempre pressupondo uma sociedade com nível de formação e
escolaridade muito elevado. Precisamos criar coisas
totalmente novas rio Brasil. E esse o nosso desafio. Não
pooemos fazer algo intelectualizaco, de nível universitário.
Também não podemos fazer cursos intensivos que sejam muito
extensos ou tomem toda a jornada das pessoas, porque não
podemos tirá-las do trabalho, ou não podemos impedir que
elas procurem trabalho, o que é mais provável. As adaptações
são necessárias. Em resumo: não vejo rio exterior nenhum
modelo a ser seguido, o que para nós outros, grandes
imitadores, é muito bom. Isso nos obriga a criar alguma
coisa. Eu diria que h, no Brasil. a necessidade de
adaptação a cada região Por exemplo, a Escola de Governo de
Florianópolis tem uma inclinação muito grande para pensar e
discutir o mercado econômico do sul. o MERCOSUL; a Escola de
Governo de Fortaleza preocupa-se mais com políticas
regionais e, evidentemente, com o problema da seca
nordestina. Eu vejo, por exemplo, nas escolas de Governo de
Minas, uma possibilidade, cue me parece boa, de nos
preocuparmos mais com políticas municipais, com a formação
de pessoal habilitado a exercer o ooOer nos diferentes
municípios. Isso tem que vir de cada uma dessas escolas, por
uma análise da sua inserção social e geográfica. E,
felizmente, não temos nenhum modelo a seguir. Vamos criar o
nosso.
O Sr. Presidente - Pergunta de Magali Simone: Alguns
candidatos estão sendo reprovados em testes que exigem o
mínimo de conhecimento, como a interpretação de textos
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usados em cartelas infantis. Na sua opinião, esses
candidatos, que em sua maioria não tiveram acesso ao
conhecimento clássico, conseguiriam ser bons políticos? Até
que ponto esse conhecimento não fará falta?.
O Sr. Fábio Konder Comparato - E claro que há um mínimo de
instrução indispensável ao exerccio de qualquer atividade,
notadamente a política. Mas, muitas vezes, o homem com
instrução elementar tem mais espirito critico do que aquele
que tem formação superior. Não podemos nos inclinar para
esses extremismos. E preciso sempre um certo bom-senso para
julgar as coisas. Tivemos um candidato à Presidência da
República, vencido duas vezes, aliás, que não completou o
primeiro ciclo, ou seja, ele tem menos de oito anos de
escolaridade. Eu discuti e discordei dele algumas vezes, e
devo dizer que a capacidade de julgamento desse homem me
pareceu superior. E para essas pessoas - que, a meu ver,
graças a Deus, existem a mancheias no Pais - que devemos nos
voltar. Essas pessoas têm capacidade para exercer atividade
política. Precisamos dar a elas preparação técnica e
formação ética. Os casos em que a total ausência de
instrução seja obstáculo, a meu ver, serão uma minoria.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Luiz Pereira:
'Considerando q ue a atividade política é a mais importante á
sociedade, indispensável à sua própria existência, a que se
deve o permanente e crescente desinteresse e desprezo pelos
Políticos e pela atividade política?'
O Sr. Fábio Konder Comparato - Vem de uma certa sensação de
impotência a que somos levados pela persistência do vício
oligárquico. Entre nós, em todas as classes sociais, já é
admitido que só devem decidir os que são de boa família, que
são ricos, que são b rancos e que têm uma certa tradição
social. No fundo, os próprios poDres acham que seriam
incapazes de governar. Não agora, mas também no futuro.
Diante do fato de que esses homens que consideramos
capacitados para governar cometem erros, crimes,
desonestidades e imoralidades, existe uma sensação
inelutável de desespero, de ceticismo: então, não há
solução; política é isso mesmo.
Ternos de lutar contra isso. Esse é um vicio terrivel. Não
se constrói absolutamente nada com pessimismo e ceticismo,
e, sobretudo, essa reação negativa com relação á política é
uma exageração compreensível até certo ponto, mas
profundamente deletéria, porque significa recusarmos
qualquer solução dos nossos problemas, pois a verdade é que
toda solução passa necessariamente pelo mecanismo político.
E preciso lutar contra isso, sobretudo contra essa
tendência muito do gosto de certos jornalistas e
apresentadores de televisão de encontrar sempre, como bode
expiatório de nossas mazelas, os políticos, sem perceber até
aue ponto a sociedade, de um modo geral, patrocina também
essas mazelas.
No fundo, os políticos não são um ingrediente à parte da

sociedade. Eles refletem, em boa medida, as nossas virtudes
e os nossos vícios, de modo que a culpa não está com eles.
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Jean Paul Sartre lembrou isso muitas vezes, na sua fórmula
"o mal são os outros". E muito comum procurarmos desembocar,
despejar toda a nossa incapacidade, toda a nossa sensação de
impotência numa classe social, numa pessoa, numa
instituição. Seria muito fácil se isso cor respondesse à
realidade, mas a vida é um pouco mais complexa do que isso.
O Sr. Presidente - Pergunta co Sr. Ricardo Lucas, do Curso
de Ciências Gerenciais da UNA: "A atividade política tem
Sido degradada pelo modismo do 'é cando que se recebe'. O
aprendizado, o julgamento e a decisão têm sido encobertos
pela troca política, cue às vezes é pessoal. Como, então,
levantar a bandeira da ética politica num ambiente cheio de
interesse pessoal e troca ce vantagens? E possivel mudar
essa situação9
O Sr. Fábio Konder Comparato - E possivel, desde que não
façamos compromissos com os princípios-
Muitos políticos que agora ocupam cargos eminentes na
República já disseram, sobretudo quando assumiram o Poder,
que o fisiologismo tinha desaparecido, que pertencia ao
passado, e o que fizeram primeiramente foi reeditar o
f isiologismo.
Os componentes dos partidos políticos de cada um desses
homens não tiveram, no seu conjunto, a necessária coragem
para denunciar isso, e acabaram sendo vitimas dessa
falsificação da política. Como dizia um velho caboclo do
interior de São Paulo, é preciso ser honesto, nem que seja
por velhacaria. O político que não entende que a critica
oportuna ao seu chefe, ao líder do seu partido, ao
Governador, ao Presidente ou ao Prefeito de seu partido é
necessária, acaba sofrendo duramente as conseqüências dessa
sua falta de coragem.
Faltou lucidez. Hoje o esquema "é dando que se recebe"
felizmente tem sido criticado de maneira generalizada.
Apenas achamos que, quando essa atitude parte, não de um
Deputado ou Senador, mas, por exemplo, de um Governador ou
de um Presidente da República, não ê a política do "é dando
que se recebe', como se o fato de alguém ser investido das
funções de Presidente da República ou de Governador do
Estado lhe desse uma imunidade a esse gênero ce velhacaria.
Na verdade, os políticos que conseguiram superar a onda de
descrédito foram aqueles que tiveram a coragem de dizer a
verdade, de dizer que o rei estava nu.
Lembro-me de um político de um partido que estava em franca

ascensão o qual, em determinado momento, quando se tratava
de saber se representantes de seu partido assumiriam ou não
o Ministério ce um Presidente cue terminou de maneira
infeliz o seu mandato - aliás, não chegou a terminar -.
manifestou-se duramente contra isso. Foi muito criticado na
época por ser intransigente e não ter jogo de cintura, por
não saber se comportar, etc. Na realidade, logo depois,
quando se revelou a depravação desse Presidente da
RepCblica, o político que teve a coragem de denunciá-lo
subiu. E bem verdade que os outros q ue se aproximaram do
Presidente acabaram também subindo. Mas ê que o povo tem
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memória curta. O fato incontestável é que a gente nunca
perde por dizer a verdade e saber se comportar com dignidade
no momento oportuno. Para isso, é preciso ter lucidez, como
dizia o caboclo, é preciso ser ladino e saber, pelo menos,
nem que seja por velhacaria, ser honesto.
O Sr. Presidente - Pergunta de Tânia Maria Santos, da
Câmara Municipal de Contagem: O Sr. Francisco Rossi,
candidato à Prefeitura de São Paulo, disse que, caso eleito,
acabará com o problema do menor abandonado na referida
cidade em 180 dias, ou abandonará o cargo. O que lhe parece?
Excesso de aprendizado técnico de um problema, que remonta a
todos os segmentos de nossa história social, ou formação
ética satisfatória? A possibilidade de renúncia não o
qualifica como um louco moral em plena época de campanha?'.
O Sr. Fábio Konder Comparato - Infelizmente, exemplos
como esse citado pela ilustre Sra. Mara são muito numerosos
no Brasil. Houve até um Governador do Estado que logo depois
de eleito disse na televisão que, se o Governo Federal
reiniciasse  política de fisiologismo, ele rasgaria o
diploma. Ao que consta, o diploma dele continua intacto até
hoje. A verdade é que o povo acaba ficando vacinado contra
isso. Essas promessas são tão ridículas que já não comovem
mais ninguém. E preciso ser um pouco mais esperto, nem que
seja por demagogia, como diria o caboclo. Ninguém mais leva
a sério isso. Mas o fundamental é que as pessoas saibam que
esses problemas não podem ser resolvidos em pouco tempo.
Elas devem saber com mais clareza e precisão como enfrentar
os grandes problemas e até que ponto a população como um
todo é co-responsável por problemas como esse do menor
abandonado..
O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Ana Soares: 'Com
relação à formação ética, o senhor disse que o político tem
que compreender a alma do povo, suas paixões, etc. O senhor
não acha que, primeiro, ele deveria compreender a sua alma,
as suas paixões, para então compreender a do povo?"
O Sr. Fábio Konder Comparato - Tem razão. Pode-se enxergar
a coisa por ai. O principio da sabedoria, como disse
Sócrates, é "reconhece-te a ti mesmo.' Devo dizer que um dos
grandes perigos do poder é justamente essa incapacidade de
se reconhecer. As pessoas mudam muito no poder. Há exemplos
trágicos de mudanças.
O poder é um corruptor, mas para isso é preciso advertir os
futuros governantes. Uma das advertências que costumamos
fazer em nossa escola em São Paulo é justamente para isso:
as pessoas continuam exatamente as mesmas nas vésperas das
eleições e, depois de serem eleitas, se olham no espelho e
não vêm nenhuma mudança; elas continuam se enxergando como
eram, mas interiormente mudou muita coisa.
O poder é um grande corruptor. As pessoas que não são
advertidas para isso são as vitimas mais fáceis dessa
corr upção. Conheci casos trágicos. Um grande amigo meu que
tinha uma sensibilidade aparente muito grande para com as
mazelas populares e toda a formação de humildade cristã se
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tornou quase que tresloucado no poder. Essas coisas são
realmente muito graves.
Quem fez a pergunta tem razão. Para compreender os outros
tem que pelo menos se compreender. Estou de acordo com isso.
O Sr. Presidente - Pergunta do Dr. Luiz Carlos Eloy, do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais: "Considerando possível
o estabelecimento de parâmetros comparativos, como o senhor
classificaria hoje os Poderes da República sob os aspectos
da evolução institucional, transparência e eficácia no
cumprimento de suas finalidades constitucionais?'.
O Sr. Fábio Konder Comparato - Esta pergunta é uma pergunta
difícil de ser respondda. Começaria pela superfície. Dos
três Poderes clássicos, o mais visível, o mais aparente é o
Executivo, que está sempre na boca dO povo, ou. pelo menos.
imagina-se que ele seja o mais transparente.
O menos transparente, por força do mecanismo de sua
atuação. é o Judiciário. Isso porque o Judiciário desenvolve
as suas atividades de maneira parcelada. São milhares e
milhares de processos que transcorrem e múltiplas decisões
são tomadas no dia-a-dia. O povo não acompanha esse
processo, porque não há um mecanismo para fazê-lo.
De qualquer forma, a não-transparência do Judiciário, a meu

ver, não é apenas uma fatalidade. Muitas vezes ela é fruto
de um erro de perspectiva. O Juiz. ce modo geral, ganharia
muito na sua atividade julgadora e no prestigio popular se
conseguisse estabe l ecer um certo mecanismo de comunicação
como povo.
Já a linguagem jurídica é hermética, e é necessariamente
hermética porque é técnica. Mas o que se decide nos
Tribunais não é uma questão intelectual. São questões
vitais. Portanto, o povo precisa entender o que está sendo
decidido. Para isso seria preciso um grande esforço,
sobretudo de imaginação, de criação por parte do Judiciário.
Um dos as pectos do Judiciário que é menos hermético é
justamente o Tribunal do Juri, que é muito criticado por sua
parcialidade, muitas vezes pelo fato de os jurados se
deixarem levar pelas paixões do momento.
Pelo menos, esse hermetismo ele não tem. Devo dizer que
para muitos que já atuaram no Tribunal do Juri o fato de
julgar as ações mais graves cometidas por seus semelhantes
representa uma educação formidável.
As pessoas aprendem a julgar e passam a respeitar a
atividade do julgador.
O Legislativo tem uma dificuldade grande neste particular.
A atividade do Legislativo não aparece com muita eficácia.
As pessoas não sentem muito qual a eficácia de um trabalho
parlamentar. E. a meu ver, haveria por parte do Legislativo
um certo esforço de renovação para evitar esse mal, e esse
esforço de renovação deveria se concentrar, segundo penso,
em uma das funções mais importantes, senão a mais importante
atualmente no Legislativo, que é o controle e fiscalização
dos demais poderes.
E preciso que a atividade do Legislativo transpareça aos

olhos do povo como sendo de verdadeiros 'ombudsman' do povo.
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ou seja, o que se pede ao legislador não é que ele apóie
sempre uni governo. O Legislativo não existe para isso. Ele
existe corno contrapeso daquele poder que tem em mãos a força
pública, a capac

i
dade de imposição e que pode nomear, abrir

verbas, distribuir recursos. E portanto um governo de
contrapeso. No entanto, os senhores sabem disso e vêem na
televisão todos os dias. Imagina-se que a governabilidacje
consiste em ter sempre um Legislativo que siga rigorosamente
os ditames do Executivo e faça tudo que ele quiser. Para
isso, não precisamos do Legislativo. Basta ter uma câmara de
registro. Então, todos os atos do Executivo seriam
encaminhados a esta câmara para tal. O verdadeiro
Legislativo é um Poder de representação do povo perante o
Outro Poder, e, portanto, por que não dizer, um poder de
contestação.
A atividade legislativa sofreu hoje uma grande mudança. E
bem razoável a solução encontrada pelo constituinte francês.
em 1958. de dividir os atos informativos em decretos,
ordenações e leis. As leis são as normas gerais mais
importantes, de base e de principio. E normal que elas sejam
votadas e discutidas com ponderação, com lentidão. Não é
preciso um grande número de leis gerais e fundamentais. Mas
a atividade normativa do dia-a-dia, que atende as
necessidades prementes do momento, pode ser deixada nas mãos
do Executivo, desde que esse Legislativo tenha o poder de
controle, o que ele se recusa a fazer devido a essa falsa
Idéia de que a verdadeira goverrrabiljdade consiste em ter um
Executivo igual ao Legislativo. Para isso, repito, não
precisamos de repartição de Poderes.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Antônio José Calhau, da
Assembléia Legislativa de Minas: "O principio da igualdade
parece ser o grande problema para a efetivação da
democracia. V. Exa. entende que um Estado juridicamente
organizado, mas que não realiza esse postulado fundamental,
pode ser considerado Estado de direito? O principio da
igualdade?"
O Sr. Fábio Konder Comparato - Ele será um Estado de
direito, segundo a concepção tradicional, se mantiver e
respeitar o principio da liberdade formal: a liberdade
perante a lei. Mas não será um Estado de direito democrático
e social, porque terá desprezado o grande principio da
igualdade substancial: a igualdade das condições básicas de
vida. E é justamente para isso que estamos caminhando, para
a ideologia dominante, que Consiste em dizer que o essencial
é que todos sejam iguais perante a lei. Agora, que alguns
sejam mais iguais que os outros, não nos preocupamos. Ou
seja, como dizia Anatolle France. a igualdade consiste nessa
interferência democrática diante do fato de que tanto o rico
quanto o pobre podem dormir debaixo das pontes, mendigar nas
ruas e não trabalhar, vivendo da caridade pública. Isso é de
um ridículo atroz. Seria preciso mostrar que a desigualdade
efetiva da população acaba destruindo a igualdade formal.
Não existe nenhuma possibilidade de fazermos atuar o
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principio da i gualdade perante a lei penal, por exemplo,
quando a população é tão desigual na repartição cia renda.
O resultado ai está: todos saoemos que a lei penal é
efetiva perante o pobre, o marginal, o excluído: mas que ela
e rombuda e praticamente inefetiva diante do colarinho
branco, do homem perfumado, do sujeito de familia
tradicional. Então, a própria igualdade formal é destruida.
esse particular, precisamos ler com atenção e seriedade a
nossa Constituição. A Constituição brasileira não é apenas
uma declamação política. Ela é a norma fundamental da nossa
sociedade. Ou nós dizemos que não temos Constituição e vamos
viver de acordo com as teorias econômicas do momento ou
admitimos que a Constituição está em vigor e deve ser
respeitada, e que esse vicio do liberalismo absoluto tem que
ser declarado inconstitucional
Ultimamente tenho pensado, como tese política, na
necessidade de criarmos um mecanismo de declaração ce
inconstitucionalidade de políticas governamentais, da mesma
forma com que criamos, com sucesso, desce o inicio cia
Constituição Norte-Americana, mas exatamente com o grande
Juiz Marshall, da Suprema Corte dos Estados Unidos, o
mecanismo da declaração de inconstitucionalidade de leis e
decretos do Poder Executivo.
E nesse sentido que deve caminhar, a meu ver, a ciência do

direito constitucional. E preciso um esforço de criação em
beneficio da defesa do interesse popular.
O Sr. Presidente - Pergunta de Márcio Roberto dos Santos,
desta Assembléia Legislativa: "O Professor enfatiza, com
razão, a importância da formação dos dirigentes na condução
dos negócios do Governo.
Gostaria de saber o que pensa do contraponto ao modismo
neoliberal representado pelos movimentos organizados dos
setores excluidos, como, por exemplo, o movimento dos sem-
terra. C q ue pensa das invasões e Ocupações de terras
improdut vas?
O Sr. Fábio Konder Comparato - Vejam: esses movimentos que
têm, com uma certa freqüência, criado confrontos violentos.
pelo menos não têm nenhuma influência no campo intelectual.
Eles são considerados movimentos de uma certa eficácia no
plano prático, mas não têm muita influência no plano
intelectual. Refiro-me aos modismos intelectuais, porque,
num governo que se torna caca vez mais intelectualizado,
eles tendem a ser os principais fatores.
Dito isso, devo dizer que esses movimentos de reivindicação
popular podem e têm os seus exageros. Mas eles têm, pelo
menos, uma virtude: eles não nos deixam tranqüilos quanto a
uma situação q ue é objetivamente insustentável. Podemos
criticar excessos. Podemos e devemos lembrar que uma
sociedade vive segundo leis e com urna Constituição
respeitada. Mas o que nós não podemos negar é que foi
unicamente devido a esses movimentos que surgiram. em poucos
anos de regime militar, que problemas seculares começaram a
ser discutidos e e q uacionados, para vergonha nossa, ou seja,
sem isso, continuaríamos a pôr uma pedra em cima de todos
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esses problemas, de modo que a única maneira de enfrentarmos
os abusos ou excessos dos movimentos reivindicatórios é
assumir o problema como constante na ordem do dia e tornar,
na hierarquia dos problemas, esses os mais urgentes, os
principais, os de solução imediata, pelo menos de
encaminhamento imediato de soluções. Isso, em todos os
níveis e em todos os poderes. Uma das vergonhas do sistema
judiciário brasileiro é o fato de nós não conseguirmos, no
processo atual, resolver a tempo questões de carnificina, de
massacres cometidos não só por ocasião de confrontos desses
movimentos de reivindicação social, mas também de massacres
nas prisões, O Brasil já tem mais de 100 queixas por
denegação de justiça na Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Precisamos enfrentar esse problema. Os culpados
disso não são fulano, beltrano ou cicrano; não se está
dizendo que os responsáveis são os Juízes. O sistema é que é
perverso, mas esse sistema só pode ser mudado pelo
Legislativo. Então, há toda uma cumplicidade na inércia, que
faz com que estejamos sempre à espera do próximo massacre.
O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Sueli Barbosa de Abreu,
Diretora da Escola do Legislativo da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais: "Diante da complexidade da sociedade, que
evolui com rapidez, a representação política encontra sérias
dificuldades na formulação da síntese para tomada de
decisões. Como o governante poderá decidir, sem imediatismo,
numa sociedade com interesses antagônicos e mutáveis? A
decisão mais permanente é viável?".
O Sr. Fábio Konder Conparato - A decisão nunca é eterna. A
permanência consiste na mudança oportuna, conforme as
circunstâncias. Muitas vezes, isso é que significa
conservar. E conservar significa saber adaptar-se. O fato de
a sociedade ser naturalmente, necessariamente, palco de
embates, de conflitos de interesses, não significa que uma
decisão não possa ser tomada: significa apenas que para se
tomar uma decisão é preciso seguir um certo método. Como
tentei explicar, esse método consiste em ouvir todos os
interessados, inteirar-se do problema, assumir o risco de
uma decisão errada, colocando, prioritariamente, os grandes
valores da comunidade como a orientação para a solução. Em
caso de conflito entre o interesse particular e o bem comum,
é preciso optar pelo bem comum, sacrificar o mínimo possível
as gerações presentes, para garantir um futuro melhor às
futuras. Tudo isso exige ponderação, capacidade de
compreensão e de escolha necessariamente raras. E justamente
pelo fato de serem raras não podemos nos fiar na natureza.
Os políticos não nascem formados. Eles se formam e se

deformam pela vida. Mas o que queremos é dar pelo menos uma
chance e uma possibilidade de formação consciente, metódica
e bem orientada.
O Sr. Presidente - A última pergunta é novamente da Sra.

Magali Simone: "Quais são os modismos atuantes?".
O Sr. Fábio Konder Comparato - Os modismos atuais estão um
pouco submetidos, todos, ao que chamo de "formação do
ideário liberal". Ou seja, é preciso um mínimo de governo
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possivel, tudo pode ser resolvido pela concorrência e pelo
mercado, as pessoas não precisam ser ajudadas. só deve
receber algo aquele que mereceu por receber, e assim por
diante. Ou seja, se o sujeito é realmente pobre e
desgraçado, ele não tem nenhum mérito a receber de uma
assistência pública. Por outro lado, a educação e a saúde
não são assuntos que sejam resolvidos naturalmente pela
concorrência. O mercado não resolve esses problemas. Ele
resolve admiravelmente um sem-número de problemas
econômicos, mas há outros problemas que ele não resolve.
Para isso, é preciso uma ação conseqüente do governo, como
lider da sociedade. Não é o governo sozinho, mas, sim.
pilotando. Pilotar não significa fazer tudo e, sim,
simplesmente dar o rumo, indica r o carnnho, mostrar e
conduzir. E isso o que se cuen de um governo.
ATA DA 232 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Is dez noras do ca ses de agosto de mi rovecentos e
noventa e seis, comoarecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wandenley
Ávila, Rêmolo Aloise, Ibrahim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto, Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara abertos os trabalhos; após, a ata da reunião
anterior é lida e aprovada. Isto posto. o Presidente informa
que, nos termos do art. 3g. III, cia Lei ng 11.815, de
24/1/95, e do 4g do art. 2Q da Resolução ng 5.143, de
22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os processos
de prestações de contas da aplicação dOS recursos oriundos
de subvenções sociais. Ato continuo, faz uso da palavra o
Deputado Glycon Terra Pinto, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária: ele emite seus
parece-es, mediante os quais conclui pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Sociedade Dorense cie
Proteção à Maternidade e à Infância, Associação Esportiva
Nova Estrela, Caixa Escolar Professor Jacinto Pereira de
Almeida, Conferência de São Vicente de Paulo, Associação
Comunitária dos Moradores de Zelândia, Associação de
Assistência Comunitária de Santa Juliana, Associação de
Moradores Alto do Lobo. Associação co Bairro Cruzeiro.
Associação dos Trabalhadores Rurais da Localidade de
Palmitos, Associação Regional de Pessoas Portadoras de
Deficiência, Prefeitura Municipal de Moeda, Caixa Escolar
Adalgisa Chantal Canela. Centro Social da Vila São Francisco
de Assis, Centro de Desenvolvimento Comunitário de Lavras.
Associação Esportiva Rubro Negro, Associação Feminina
Comunitária do Bairro Ouro Preto e Adjacências. Industrial
Esporte Clube, Oito de Dezembro Esporte Clube, Liga
Desportiva de Vazante. Banda de Congado Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito, Grupo EsDir i ta Tudo por Jesus.
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Associação
Beneficente e Cultural Araguarina. Associação Comunitária do
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Distrito de Major Ezequiel Caixa Escolar Ademar de Melo,
Caixa Escolar Avany Viliena, Caixa Escolar da Escola
Estadual Zico Ferreira, Caixa Escolar de Tavares, Caixa
Escolar Governador Valadares. Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São João de Cima, Corporação Musical União
Pequiense, Associação Comunidade Betânia, Movimento
Comunitário da Seara, Associação Esportiva Saudade, Banda de
Música Santa Cecilia, Caixa Escolar Dr. Isauro Epifânio,
Clube Atlético Pitanguiense, Conselho Comunitário do Centro
Social Urbano de Rio Acima, Conselho de Desenvolvimento de
Melo Viana, Associação Comunitária de Açucena. Associação
Comunitária Santa Rita. Caixa Escolar Marco Aurélio Monteiro
de Barros, Clube de Mães Professora Maria Germana Ribeiro,
Associação de Motociclismo do Norte de Minas, Conferência
São Vicente da Paróquia São Sebastião de Areado, Creche Lar
Silvio Menicucci, Prefeitura Municipal de Nazareno.
Associação Beneficente do Bairro Brasilina e Adjacências.
Associação Comunitária do Bem-Estar Social de Juvenilia,
Associação Comunitária do Brejo, Associação Comunitária do
Mangal, Associação Comunitária dos Amigos de Cachoeira do
Gibão. Associação Comunitária dos Pe quenos Produtores Rurais
de Ribeirão do Ouro, Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Jacaré, Caixa Escolar Olivia Granja de
Pinna da Escola Estadual Olegário Maciel, Serviço de
Promoção do Menor. Serviço de Obras Sociais de Lambari. SSVP
de Varginha, Grêmio Recreativo Escola de Samba
Internacional, Sociedade Musical Senhora do Rosário,
Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Cristais, Caixa Escolar
Cecilia Lara de Albuquerque. Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Maristela Figueiredo, Associação
Comunitária Pró-Desenvolvimento do Catuti. Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Estiva. Prefeitura Municipal
de Bonfinõpolis de Minas, Centro Assistencial Descobertense,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Descoberto.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Descooerto,
Mangueira Futebol Clube, Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro .Jaçanã, Conselho Comunitário do Alto do
Morro Redondo, Núcleo Assistencial Espírita Maria da Cruz,
Associação Comunitária de Assistência Geral Povo Alegre,
Associação Comunitária O Bom Pastor, Associação Amigos do
Bairro Vila Aparecida, Associação Comunitária do Povoado
Rochedo Novo, Associação Comunitária dos Evangélicos de
Medina. Associação Comunitária para o Desenvolvimento do
Município de Novorizonte, Associação dos Moradores do Bairro
Nova Esperança, Associação dos Produtores Rurais de Fruta de
Leite, Associação dos Produtores Rurais do Vale do Bananal,
Associação Unidos Venceremos dos Bairros Alto São João e São
Fidélis, Centro Comunitário Rural de Bebedouro, Conselho
Comunitário de Alto Boqueirão, Conselho Comunitário dos
Moradores e Amigos de Cristália. Sociedade Filantrópica
NOSSO Lar. Associação de Desenvolvimento dos Pequenos
Produtores Rurais do Distrito de Patis, Centro de
Recuperação dos Alcoólatras - CEREA -. Associação dos
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Servidores Cristãos, Associação Comunitária dos Amigos de
Congonhas. Creche São Francisco de Assis, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Santiago, Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Comuniaade de Santa Rita,
Ação Social Santa Edwiges, Caixa Escolar Elias Salomão,
Fundação Médica de Jequeri, Associação Comunitária de
Vermelho Novo, Farmácia Esperança, Grupo Espirita Luz aos
Pequeninos. Associação Regional de Pessoas Portadoras de
Deficiência de Barbacena, Caixa Escolar Tiradenres. Centro
Espirita Jesus de Nazaré. Grupo Espirita Meimei, Associação
Civil-Religiosa de São Francisco de ASSiS. Beneficência
Social Bom Samaritano. Associação dos Moradores da
Comunidade do Divino Espirito Santo, Associação Comunitária
Rural do Distrito de Santa Cruz de Salinas, Creche Martinho
Rodrigues Coelho, Prefeitura Municipal de São Tiago,
Associação Comunitária do Bairro Sagrada Família, Associação
Pró-Melhoramento do Bairro do Conselho, Hospital e
Maternidade São Francisco. Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Mocambinho, Prefeitura Municipal de
Santa Rita Maria do Salto, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Geraldo, Conselho Particular Santo
Antônio da Sociedade São Vicente de Paulo de Venda Nova,
Associação Comunitária da Estiva, Serviço Evangélico de
Reabilitação, Associação Comunitária do Bairro Santo
Antônio, Democrata Futebol Clube, Banda de Música Santa
Cecilia. Federação das Associações de Moradores de Bairros e
Conselhos Comunitários Rurais de Divinópolis, Fundação Jaime
Martins, União Esporte Clube, União Esporte Clube.
Associação Casa da Criança, Missão Vida. Projeto
Providência, LiOns Clube de Lagoa da Prata. União
Comunitária do Córrego do Barracão. Associação Comunitária
do Bairro Menezes. Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Itamonte, Grêmio Recreativo Escola de Samba
Tamos Ai, Caixa Escolar D. Pedro II, Fluminense Futebol
Clube. Serviço de Obras Sociais Rodolfo Luiz Vieira,
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Gameleira,
Jovens Católicos do São Francisco. Associação Comunitária de
Baruzeiro. Associação Comunitária Progressista de Pitarana.
Cavalhada Nossa Senhora Nazareth. Associação Cultural Arte
Quintal. Associação Santa Luzia de Marilac. Crecne Santa
Terezinha, Fundação Educacional Boucharcet. Associação
Comunitária da Fazenda Velha. Associação dos Moradores e
Produtores de São José do Cap ivari. Caixa Escolar Monsenhor
Lisboa. Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da
Piedade - Hospital São Vicente ce Paulo. Associação
Comunitária Beneficente aos Moradores ao Bairro Porto
Alegre, Associação Comunitária de Assistência Geral Povo
Alegre, Associação de Assistência Comunitária de Santa
Juliana, Caixa Escolar Professora Ana Lemos Ferraz, Conselho
Particular de Coromandel da Sociedade São Vicente de Paulo.
Prefeitura Municipal de Itaobim. Associação Beneficente de
Fortaleza de Minas. Associação de Moradores e Amigos do
Bairro Ouro Preto e Adjacências, Associação Feminina
Comunitária do Bairro Ouro Preto e Adjacências. Associação
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Mineira dos Estabelecimentos de Ensino da Dança, Fluminense
Futebol Clube, Fraternidade Espirita Irmão Glacus, Seara
Espirita Irmã Scheyla, Sociedade Musical Lira Santa Rita,
Serviço Maternal Infantil de Martinho Campos, Associação
Comunitária Amigos Franciscanos, Associação Mutuense de
Cultura. Casa de Caridade São Vicente de Paulo, Centro de
Estudos Ecológicos e Educação Ambiental. Movimento de Apoio
Cristão, Prefeitura Municipal de Santa Margarida, Associação
de Auxilio à Família Carente de São Manoel do Guaiaçu, Ação
Social Filadélfia, Associação de Desenvolvimento Comunitário
dos Amigos do Município de Ressaquinfla, Serviço de Obras
Sociais de Guaxupé, Conselho Comunitário Desenvolvimento
Rural Barreiro dos Francos, Loja Maçônica Luiz José de
Magalhães, Prefeitura Municipal de Umburatiba. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
são os processos apreciados pela Mesa, sendo relatores os
Deputados Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e Errnano
Batista, 4Q-Secretário: eles emitem seus pareceres, mediante
os quais concluem pela a

p
rovação dos processos. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Em seguida, o Deputado Ermano Batista informa que
a Prefeitura Municipal de Ouro Branco fez a devolução da
verba recebida e não utilizada, com a devida correção.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de agosto de
1996.

Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueiseri - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz -
Geraldo Rezende.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL
AS quatorze horas e quarenta minutos do dia quatro oe junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Dalma Diniz, Glycon Terra Pinto e
Antônio Roberto, membros da Comissão su pracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Glycon
Terra Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Por ter-se ausentado o Deputado
Miguel Martini, a Presidência redistribui ao Deputado Glycon
Terra Pinto o Projeto de Lei flQ 536/95, designando-o relator
também do Requerimento nQ 1.514/96. Verificada a ausência
dos Deputados Paulo Schettino e Anderson Adauto, a
Presidência redistribui ao Deputado Antônio Roberto os
Projetos de Lei ns 738, 739 e 740/96 e o Requerimento ri
1.312/96, cujo relator, Deputado Bonifácio Mourão,
solicitara, na reunião anterior, prazo regimental para
emitir seu parecer. Passa-se â 2 51 Fase da Ordem ao Dia,
compreendendo a discussão e votação dos pareceres Sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela aprovação do Projeto de Lei flQ
309/95 no 2g turno, na forma do vencido em lg turno: do
Projeto de Lei ng 536/95 no 1Q turno, com as Emendas ngs 1 e
2 (relator: Deputado Glycon Terra Pinto): do Projeto de Lei
ng 738/96 no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1; e do
Projeto de Lei ng 740/96 (relator: Antônio Roberto).
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela rejeição do Projeto de Lei ng 739/96 (relator:
Deputado Antônio Roberto). Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições de deliberação conclusiva da
Comissão. Estando ausente o Deputado Antônio Roberto. o
Deputado Paulo Scriettino. que já compunha o "quorum" da
Comissão quando da apreciação do Projeto de Lei ng 740/96.
apresenta parecer oral pela rejeição do Requerimento flQ

1.312/96. Submetido a votação, é o requerimento rejeitado.
Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto apresenta
parecer oral pela aprovação do Requerimento ng 1.415/96. o
qual, submetido a votação, é aprovado Em seguida, o
Presidente submete a discussão e votação a redação final do
Projeto de Lei ng 244/95. que é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Paulo Schettino - Glycon Terra

Pinto.
ATA DA 50a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As auinze horas e QUiflZé minutos do dia sete de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende.
Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior e Ajalmar Silva
(Substituindo este ao De putado Romeu Queiroz, por indicação
da Liderança do PSDB). membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Miguel
Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião tem
por objetivo apreciar a matéria constante na pauta. Na
ausência do Deputado Glycon Terra Pinto, relator dos
Projetos de Lei ngs 49/95 e 879/96. o Presidente redistribui
essas matérias aos Deputados Alencar da Silveira Júnior e
Ajalmar Silva, respectivamente, e. na ausência do Deputado
Cléuber Carneiro, relator dos Projetos de Lei ngs 537/95 e
705/96, designa o Deputado Ajalmar Silva para relatá-los. Na
2s1 Parte da reunião, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
relator dO Projeto de Lei ng 49/95, solicita seja a
proposição baixada em diligência, á Secretaria de
Administração, e seu pedido é deferido pela Presidência. A
seguir, o Pes i dente passa a direção dos trabalhos ao
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Deputado Geraldo Rezende, tendo em vista a apreciação do
Parecer sobre o Projeto de Lei nQ 879/96, de sua autoria, O
Deputado Geraldo Rezende solicita ao Deputado Ajalmar Silva
que proceda á leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n
879/96 e, logo após, necessitando ausentar-se da reunião,
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Alencar da
Silveira Júnior, que coloca em discussão o parecer sobre o
Projeto de Lei PQ 879/96. Nesta fase, o Deputado Miguel
Martini apresenta o Substitutivo ng 2, o qual é acatado pelo
relator, que solicita seja desconsiderado seu parecer lido
anteriormente. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio
apresenta requerimento solicitando sejam convidados para
debater o projeto o Presidente do SINDIFISCO e o Secretário
da Fazenda. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Logo após, o Deputado Marcos Helênio solicita vista do
projeto. O Presidente defere o pedido e retorna a direção
dos trabalhos ao Deputado Miguel Martini. Com  a palavra para
emitir parecer sobre o Projeto de Lei flQ 537/95, o Deputado
Ajalmar Silva solicita prazo regimental para fazê-lo, e seu
pedido é deferido pela Presidência. A seguir, o Deputado
Marcos Helênio emite parecer pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 682/96 no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública, e pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 740/96 no iQ turno, com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O
Deputado Ajalmar Silva emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 705/96 no lg turno. Colocados em discussão
e votação, Cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Na ausência do Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto
de Lei flQ 716/96 e do Requerimento ng 1.490/96, o Presidente
redistribui essas matérias ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior, que emite parecer pela aprovação do Requerimento n
1.490/96 na forma do Substitutivo ng 1 e solicita prazo
regimental para emitir parecer sobre o projeto, pedido que ê
deferido pela Presidência. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, às 10 horas do dia 13/8/96, para
receber o Presidente do SINDIFISCO e o Secretário da
Fazenda. A seguir, ratifica o horário das reuniões
ordinárias da Comissão, às 14h30min. às terças-feiras,
agradece o comparecimento dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto - Alencar
da Silveira Júnior - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio.
ATA DA 38g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia oito de agosto de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e Ajalmar Silva,
membros da referida Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda
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à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente esclarece
ser a finalidade da reunião apreciar a pauta e, a seguir,
passa à leitura da seguinte correspondência: oficio do Sr.
José Augusto de Almeida, da Lavras Agrovícola Ltda - LAVRIL
-, de Lavras, publicado no 'Diário do Legislativo" de
27/7/96, cuja cópia determina seja enviada ao Secretário da
Fazenda para as devidas providências: Ofício ng DGE/595/96,
do Diretor-Geral do IMA, publicado no "Diário do
Legislativo" de 20/7/96, e fax do Prof. Sebastião Teixeira
Gomes, da Universidade Federal de Viçosa, datado de 5/8/96.
Encerrada a la Parte da reunião, o Deputado Paulo Piau passa
a Presidência ao Deputado Olinto Godinho e apresenta
requerimento, solicitando sejam convidados representantes da
FAEMG, da Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais e
do Ministério Público do Trabalho para debater a
fiscalização trabalhista em propriedades rurais neste
Estado. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau propõe que,
tendo em vista o período de eleições, sejam transferidas as
reuniões ordinárias da Comissão de quinta-feira, às 10
horas, para terça-feira, às 14h30min. Os membros aprovam o
novo dia e horário. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
Almir Cardoso, Presidente - Jorge Hannas - José Maria

Barros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NoQ 536/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei flQ 536/95 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
faróis durante todo o dia para veículos automotores que
transitarem em rodovias estaduais.
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Defesa Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Tendo a primeira das mencionadas
Comissões concluído pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade da matéria, foi o
projeto enviado ao Plenário, que rejeitou o parecer daquela
Comissão. A seguir, foi a proposição examinada pela Comissão
de Defesa Social, que opinou pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 e 2. Agora, vem a matéria a esta Comissão para
que seja analisada nos limites de sua competência.

Fundamentação
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Entendemos que a proposição é meritória na medida em que os
veículos com os faróis baixos acesos são vistos com maior
facilidade e a maior distância.
No que se refere aos pontos a serem discutidos por esta

Comissão, verificamos que a matéria não acarretará nenhuma
despesa ao Governo Estadual, não existindo, portanto,
qualquer vedação no que se refere à lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 536/95 no lg turno, com as Emendas flQ5 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Defesa Social.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 537/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela

cria o Programa Estadual de Conservação da Água.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria com a Emenda ng 1, de sua autoria.
Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente opinou pela

aprovação do projeto com a referida emenda.
Em seguida, a Comissão de Política Energética, Hidrica e

Minerária manifestou-se pela aprovação da proposição com a
Emenda ng 1 e a Emenda ng 2, que apresentou.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O projeto em apreço visa a instituir o Programa Estadual de
Conservação da Água, que tem por objetivo preservar as
bacias hidrográficas exploradas para abastecimento de água
ou geração de energia elétrica, e estabelece que as empresas
concessionárias desses serviços públicos ficam obrigadas a
investir, no mínimo, 1% do valor de suas receitas
operacionais na preservação ambiental.
Tempos atrás, era comum a exploração predatória das bacias
hidrográficas, sem qualquer preocupação com a sua
preservação. Com a evolução da conscientização ecológica,
passou-se a dar importância á proteção do meio ambiente.
Todavia, ainda existem muitas empresas que não têm essa
visão e degradam os próprios mananciais que exploram,
deixando para a sociedade o ônus de sua posterior
recuperação. Assim, é oportuna a proposição, pois estabelece
que esse ônus da preservação ambiental seja atribuído a quem
utiliza os recursos naturais e deles se beneficia.
Por outro lado, observamos a existência de muitas leis

oportunas e convenientes que não surtem resultado prático
por não estabelecerem os recursos para sua execução. Nesse
sentido, é também exeqüível o projeto, pois prevê sua fonte
de financiamento.
Além disso, encontramos manifestação favorável até mesmo de
empresas exploradoras de recursos hídricos, que ficarão com
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o ónus de investir em preservação ambiental. Esse é o caso
da COPASA-MG, que anuiu ao programa por meio de
correspondência anexa, na qual afirma que as medidas
propostas poderão implicar a melhora dos mananciais e a
redução do custo de distribuição de água.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 537/95 no l Q turno, com as Emendas ngs 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e 2, da Comissão de Política
Energética, Hídrica e Minerária.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Péricles
Ferreira - Jorge Eduardo de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 685/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a concessão de financiamento de
equipamentos corretivos a portadores de deficiência.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Em seguida, as Comissões de Saúde e
Ação Social e de Defesa do Consumidor, analisando o mérito
da matéria, opinaram pela aprovação do projeto na forma
proposta.
Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.

Fundamentação
Versa o projeto sobre a concessão de financiamento, por
intermédio de estabelecimentos oficiais, ao portador de
deficiência física, para aquisição de equipamentos
corretivos.
A lei orçamentária em vigor, através da Secretaria da
Saúde, prevê R$511.685.638,00 para operações da rede
assistencial. Entre as metas listadas nesse programa de
trabalho consta operar serviços de saúde através da
implantação de órtese e prótese, que são equipamentos
corretivos para portadores de deficiência.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, não representa o
projeto des pesa para o Estado, visto que trata de
financiamento por meio de estabelecimentos de crédito
oficiais. Assim, os Bancos comerciais estaduais terão o
retorno financeiro do capital investido, acrescido de juros
e correção monetária, além de prestarem um serviço social à
comunidade.
Vale ressaltar que o projeto, em seu art. 2g, II, determina
que as taxas de juros incidentes sobre o valor financiado
deverão ser menores que as praticadas pelos estabelecimentos
oficiais de crédito no trimestre anterior. Tal medida
facilitará o acesso do portador de deficiência física à
linha de crédito a ser aberta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 685/96 no lg turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 13 de agosto de 1996.
Péricles Ferreira, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Miguel Martini - Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 716/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em

apreço dispõe sobre a inscrição em concurso público para o
ingresso na administração pública estadual.
Encaminhada primeiramente ã Comissão de Constituição e

Justiça, que opinou pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto
apresentando o Substitutivo nQ 1, foi a proposição examinada
posteriormente pelas Comissões de Administração Pública e de
Defesa do Consumidor, que opinaram pela sua aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1.
Em observância aos termos regimentais, vem a proposição,

agora, a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

O Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, vem aprimorar o projeto ora
examinado, eliminando o art. lg, que estabelece medidas de
caráter eminentemente administrativo a serem disciplinadas
em edital.
O art. 2Q do projeto em análise, também previsto no
substitutivo, vem a modificar o lQ do art. 92 da Lei n
6.763, de 26/12/75, ao instituir que a cobrança de taxas
para inscrição em concurso não poderá exceder o limite de 1%
da remuneração fixada para a referência inicial do cargo. A
lei em vigor prevê a aliquota de 2% para essa taxa de
expediente. Há, portanto, uma redução de aliquota com a
aprovação da proposição Sob comento.
Como o projeto em pauta trata de beneficio fiscal, deverá
atender à norma do art. 42 da Lei nQ 11.870, de lg/8/95
(LDO). Tal dispositivo legal estabelece que um projeto de
lei, ao conceder ou ampliar beneficio fiscal ou crediticio e
reduzir a receita estimada do orçamento de 1996, deverá
indicar a estimativa da renúncia fiscal que acarretar, bem
como as despesas programadas a serem anuladas. Consoante o
orçamento em vigor, a arrecadação proveniente de taxas de
expediente, que engloba tal receita para o exercício de
1996, está estimada em torno de R$241.035,00. Ora, até junho
do corrente ano a receita arrecadada com esse tributo, ao
alcançar cerca de R$793.490,00, apresentou considerável
excedente de recursos, não Sendo necessária, portanto, a
aplicação do citado dispositivo da LDO.
Considere-se, ainda, que a redução de aliquota constante no
projeto em tela não trará impacto no orçamento do Estado,
porquanto, se de um lado o fisco arrecadará menos em função
dessa redução, por outro a aliquota menor ensejará uma
procura maior de candidatos, para contrabalançar a aparente
perda de recursos.
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O 2Q do art. 2g da proposição em questão estaoelece a
isenção do pagamento da taxa para os candidatos
comprovadamente pobres. A medida, também contemplada no
Substitutivo ng 1. obedece aos ditames constitucionais, que
determinam que a isenção para essa espécie de tributo tem de
ser feita por meio de lei especifica. Trata-se de isenção
strnjetiva, que atende á formulação negativa do principio da
capacidade contributiva do candidato, ao dispensar de
pagamento aauees que comprovarem insuficiência de recursos.
Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto, apresentamos a
Emenda ng 1, que versa sobre a devolução do valor da taxa de
inscrição ao candidato Quando o concurso não for realizado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 716/96 na forma do Substitutivo ng 1. apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 1, a
seguir redigida.

EMENDA N9 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Quando o concurso público não for realizado, a

taxa de inscrição paga pelo candidato lhe será devolvida.".
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
Miguel Martiri. P residente - Jorge Eduarco de Oliveira.
relator - éricles Ferreira - rarcos Helénio.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 731/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei ng
731/96 tem o objetivo de possibilitar á população carente o
exame gratuito do DNA em casos de investigação de
paternidade.
Publicada, foi a proposição distribuida, preliminarmente, á

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
juridicidade. pela consti:ucionalidadee pela legalidade da
matéria.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela

aprovação do projeto.
Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria nos limites

de sua competência.
Fundamentação

No que se refere à justiça orçamentária e aos princípios
constitucionais, o projeto em apreço atende ao principio da
redistribuição de renda. Trata-se de financiamento para
programa de assistência social, assegurando a transferência
de recursos públicos para as camadas mais desfavorecidas da
população.
A Constituição Federal prevê situações em que a gratuidade
para os cobres é obrigatória: o acesso à justiça (art. 5,
LXXIV). o fornecimento de certidão ce Óbito e de nascimento
(art. 5. LXXVI) e o ensino secundário (art. 208. II).
As demais gratuidades na prestação de serviços sociais são
facultativas, devendo ser observado o principio da reserva
orçamentária, pois a Constituição Estadual veda, em seu art.
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161. 1, o inicio de programa não incluído na lei
orçamentária anual.
Dessa forma, de acordo com o dispositivo citado no
parágrafo anterior, a gratuidade proposta somente poderá
Surtir efeitos a partir do próximo exercício financeiro,
caso sejam consignados recursos em lei criada para tal fim.
No que se refere à repercussão financeiro-orçamentária,

demonstraremos a seguir os preços dos exames conforme as
hipóteses possíveis de ocorrência. Como, até o momento, esse
tipo de análise não é ofertado na rede pública estadual,
relacionaremos os valores pesquisados junto a laboratório
privado. Ressaltamos que, devido à complexidade do exame em
comento, poucos laboratórios, no Pais, estão aptos a
realizá-lo.
O valor atual de uma penda de paternidade pelo DNÂ em
sangue periférico para o trio formado de mãe, filho e
suposto pai é R$1.650,00.
Caso a mãe do requerente seja falecida, ou não possa ou não
queira submeter-se aos exames, a perícia torna-se mais
complexa. O valor da perícia sem as amostras de DNA da mãe,
somente com ONA do suposto pai e do filho, é R$2.200,00.
Se o suposto pai é falecido, o valor atual de uma penda
utilizando amostras ae sangue periférico de seus parentes
próximos vivos é R$5.500,00. Quando ambos os supostos avôs
estão disponíveis para o exame, o valor cobrado é
R$3.300,00. quantia inferior à cobrada na situação anterior,
porque a reconstituição genética do falecido pode ser obtida
com um número de análises menor.
Por último, para identificação por DNA de indivíduos após a

morte e para casos de determinação de paternidade quando o
suposto pai falecido não tenha deixado ascendentes,
descendentes ou colaterais diretos legítimos vivos, torna-se
necessária a realização de estudos em ossacias ou em material
de exumação. O preço cie uma extração de DNA em material de
exumação é R$16.500,00.
Considerando que na Defensonia Pública do Estado há 2.137
processos de investigação de paternidade em curso, conforme
informação daquele órgão, verifica-se que a magnitude de
recursos orçamentários necessários à implantação do
beneficio em comento será expressiva.
Segundo dados estatísticos do Registro Civil de 1988,
Publicado pelo IBGE, 31,1% das crianças nascidas em 1988 e
registradas naquele ano tinham mãe solteira. Tomando por
base esse índice e o fato de que nascem no Brasil, a cada 12
meses, aproximadamente 5 milhões de crianças, teremos cerca
de 1,5 milhão de nascimentos concebidos em relacionamentos
extra-conjugais.
A demanda por testes genéticos para determinar a
paternidade tende a aumentar junto á Defensoria Pública do
Estado, uma vez que as estatísticas demonstram índice
elevado de crianças que têm pai biológico diferente de seu
pai social.
Portanto, em vista da crescente demanda e da atual crise

financeira do Estado, apresentamos, ao final deste parecer,
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a Emenda nQ 3, com o intuito de condicionar a realização de
perícias genéticas à disponibilidade orçamentária e
financeira do Tesouro Estadual.
Objetivamos ainda, por meio da Emenda nQ 1. limitar o
beneficio para o exame em sangue periférico da mãe, do filho
e do su posto pai. Tal orocedimento se faz necessário, pois,
como foi comentado anteriormente, os preços são
significativamente maiores para os testes que requeiram
exumação de corpos ou pesquisa em parentes próximos, na
hipótese de falecimento do suposto pai ou da mãe, ou mesmo
na de recusa ou impossibilidade da mãe de fornecer o sangue
para exame.
O projeto em análise é condizente com o Estatuto da Criança
e do Adolescente na medida em que preconiza o reconhecimento
de filhos havidos fora do matrimônio, bem como assegura o
repasse de recursos públicos para o atendimento às
necessidades das pessoas de menor condição econômica. A
gratuidade, nesse caso, é um importante principio de justiça
orçamentária. A ação estatal proposta possibilitará melhores
condições de vida para rrihareS ae crianças em nosso Estado.
contribuindo para o seu desenvolvimento social
Na oportunidade, sugerimos a Emenda nQ 2, que visa a
suprimir o comando relativo à celebração de convênios com
entidades públicas ou privadas para realização do exame do
DNA, pois tal faculdade é inerente à competência do Poder
Executivo. Ademais, a redação do art. 2Q do projeto em
análise dá a entender que, após a capacitação plena do órgão
público estadual para efetuar o exame, o Estado não mais
poderia firmar convênios para esse fim.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
731/96 no lg turno, com as Emendas ns 1 a 3. a seguir
redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
Art. l Q - O Estado arcará com os custos relativos à

realização do exame do ácido ciesoxirribonucléicO - DNA -
para a investigação de paternidade, nos casos de processos
judiciais em que o investigante for reconhecidamente pobre
nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo único - O beneficio de que trata este artigo
restringe-se ao exame realizado em sangue periférico
retirado do trio composto pela mãe, pelo filho e pelo
su posto pai, excluidas as demais modalidades de exame para
investigação de paternidade..

EMENDA No 2
Suprima-se o art. 2Q. renumerando-se os demais.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
'Art. 3Q - A execução do disposto nesta lei será feita

progressivamente, estando condicionada à disponibilidade
orçamentária e à capacidade financeira do Estado..
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
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Péricles Ferreira, Presidente e relator - Jorge Eduardo de
Oliveira - Miguel Martini - Marcos Helénio.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 809/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Luiz
Antônio Zanto, estabelece a gratuidade do ingresso de
aposentados, pensionistas e maiores de 65 anos de idade em
eventos culturais promovidos pelo poder público estadual.
Publicada em 18/5/95, a proposição foi encaminhada para

exame preliminar â Comissão de Constituição e Justiça, que
não identificou impedimento a sua tramitação, tendo,
contudo, apresentado a Emenda nQ 1 para lhe aperfeiçoar o
texto.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, em obediência aos
comandos regimentais pertinentes, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise parece-nos atender com muita
lucidez a uma demanda de nossa sociedade. Ela vai ao
encontro das necessidades culturais do cidadão, em
particular o cidadão da terceira idade.
Há quem veja nos direitos culturais referidos na
Constituição Federal, art. 215, o favorecimento apenas da
prática do divertimento e da recreação. Engana-se. A cultura
entendida corretamente é fator indispensável para o
desenvolvimento do ser humano. Não é um luxo, é uma
exigência essencial do homem. E a Constituição o reconhece.
Abrir os eventos culturais patrocinados pelos órgãos ou
pelas entidades da administração pública às pessoas da
terceira idade, isentando-as do pagamento de ingresso,
parece-nos procedimento adequado ao cumprimento do preceito
Constitucional que garante ao cidadão o exercicio dos
direitos culturais e do que prescreve o art. 230 da
Constituição Federal, quando diz que a família, a sociedade
e o Estado têm o dever de assistir o idoso defendendo sua
dignidade, seu Dem-estar e seu direito à vida.
A extensão da gratuidade. Contudo, como determina o texto

da Emenda ng 1, a todas as pessoas que tenham comp letado 65
anos, certamente trará prejuizos aos órgãos e ás entidades
públicas que promovem tais eventos. A amplitude do beneficio
tem aspectos econômicos que devem ser considerados. E o que
nos leva a propor a Emenda ng 2, com o objetivo de limitar,
no interesse de todos, a universalidade inconveniente do
texto referido.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
809/96, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda nQ 2. que apresentamos a seguir.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
"Art. lg - Nos eventos culturais realizados pelos órgãos e

pelas entidades cia administração pública estadual, serão
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reservados 5% (cinco por cento) dos ingressos postos à venda
para distribuição gratuita às pessoas maiores de 65 anos..
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite, relator - Geraldo

Rezende.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 692/96
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helénio, a proposição sob

apreciação tem por oDjetivo instituir a Semana de Defesa do
Consumidor, a ser realizada anualmente nos estabelecimentos
de ensino da rede pública estadual.
Depois de apreciada conclusivamente no 1Q turno, por esta

Comissão, foi a matéria, a requerimento do autor, enviada à
Comissão de Defesa do Consumidor, da qual recebeu parecer
pela aprovação no 2g turno, com a Emenda ng 1.
Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para o 2Q turno

de deliberação conclusiva, na forma regimental.
Fundamentação

E finalidade do projeto de lei em exame promover a educação
do jovem consumidor para o exercido consciente de seus
direitos, por meio da abertura, nas escolas estaduais, de
espaço destinado à discussão e á divulgação do tema.
A medida vem atender a dispositivo da Lei Federal ng 8.078.
de 1990, que inclui a educação para o mercado entre os
princípios da política nacional de relações de consumo, que
estabelece os direitos e os deveres dos consumidores e dos
fornecedores.
E ponto pacifico que a educação para o exercício dos
direitos dos cidadãos será tanto mais eficaz quanto mais
cedo ela estiver ao alcance do educando, e a escola é a
instância privilegiada para o desenvolvimento e a formação
de conceitos e atitudes e o espaço ma's adequado à
organização e à sistematização do conhecimento e das
informações.
Concordamos, portanto, com a posição assumida oela Comissão
de Defesa do Consumidor, que se pronunciou favoravelmente à
aprovação do projeto com a Emenda ng 1 que acresentou.

Conclusão
Diante Co ex posto, somos pela aprovação do P rojeto de Lei
ng 692/96 no 2g turno, com a Emenda flQ 1, da Comissão de
Defesa do Consumidor.
Sala das Comissões. 14 cc agosto de 1996.
Gilmar Machado, relatc'.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 797/96

Comissão de Ecucação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Leonidio Bouças, o Projeto de Lei flQ
797/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Cultural e Educativa do Alto São Francisco, com sede no
Município de Pompéu.
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Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda ng 1. compete
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento das disposições regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Trata-se de associação civil sem fins lucrativos, que tem
como objetivo principal incentivar e divulgar os artistas
locais e regionais ligados à música, à dança, ao teatro, à
pintura, à escultura e à literatura.
A entidade realiza um trabalho de relevância para a região,
razão por que a julgamos merecedora do titulo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 797/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
João Leite, relator.

Redação do Vencido no ig Turno
PROJETO DE LEI Ng 797/96

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e
Educativa do Alto São Francisco, com sede no Município de
Pornpéu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural e Educativa do Alto São Francisco, com sede no
Município de Pompéu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 175a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deoutado Rêmolo Aloise
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: nrojeto de
Lei nQ 918/96 - Recuerimentos ngs 1.576 e i 577/96 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa Social e
de Educação e dos Deputados Simão Deoro To'edo (2), Marcelo
Gonçaives e Rêmolo Aloise - Oradores Inscritos: Discursos
cos Deputados Ca-los Pimenta e Marcos Helénic - 2 PARTE
(ORDEM DO DIA): Ia Fase: Abertura de Inscrições - Questão de
ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio
- Anivaldo Coelho - António Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzor, Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - JOãO

Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Nannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min. a
lista de comparecimento regista a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-'Secretária, oara proceder ã leitura
da ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria ,iosé Haueisen, 2-Secretãria, procede á
leitura da ata da reunião anterior, aue é aprovada sem
restrições.

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 918/96

Declara de utilidade pública a Creche Arca de Noé,
localizada no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche Arca
de Noé, localizada no Municipio de Três Corações.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1996.
Ailton Vilela
Justificação: A Creche Arca de Noé tem por objetivo a
realização de trabalhos de assistência social em todas as
modalidades, mormente no amparo á infância, por meio da
oferta de abrigo, alimentação, educação e assistência
médica. A entidade é orgarizada em diversas unidades de
prestação de serviços e possui um regimento interno. Mantém
e opera creches e escolas, maternais e profissionais, e
proporciona ajuda material a famílias, visando a recompor a
organização familiar, sem distinção de cor, raça, credo
religioso ou político. Por esses grandes serviços prestados
a crianças e famílias carentes, a Creche merece ser
declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

exame preliminar e Saúde e Ação Social para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1. do Regimento
Interno,

REQUERIMENTOS
Ng 1.576/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Piumbiense, localizada no Município de
Piul, por seus 48 anos de existência.
NQ 1.577/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus. União e Fraternidade, localizada no Município
de Rio Pardo de Minas, por seus 14 anos de existência. (-
Distribuidos à Comissão de Educação.)

COMUNI CAÇOES
- São também encaminnadas à Mesa comunicações dos Deputados

das Comissões de Defesa Social e de Educação e dos Deputados
Simão Pedro Toledo (2). Marcelo Gonçalves e Rêmolo Aloise.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado

Rêmolo Aloise; Sra. Deputada Maria José Haueisen, Srs.
Deputados, as eleições municipais do dia 3/10 estão sendo
regidas por uma série de leis, baseadas em experiências
Passadas, em que o primeiro pensamento e a primeira
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preocupação do Poder Judiciário são o de se coibirem os
abusos e o uso do poder econômico e, conseqüentemente, o uso
da máquina administrativa, fazendo com que as eleições
possam fluir de forma livre e democrática, em que a
preferência do eleitor seja deveras respeitada.
Com base nisso, criaram-se itens que dispõem sobre o que

se pode e o que não se pode fazer, principalmente por parte
dos poderes públicos municipais e estaduais.
Dentre as Proibições, Sr. Presidente, duas estão

atrapalhando de forma significativa a vida de alguns
municípios. A primeira delas é a que proibe a assinatura de
convênios entre municípios, o Estado e a União. A primeira
vista, pode ser uma medida enérgica, que viria,
efetivamente, proibir o uso da máquina administrativa.
Temos, entretanto, uma série de fatores e de situações em
que os municípios não podem, efetiva ou bruscamente,
paralisar suas atividades. Temos, por exemplo, o Norte de
Minas, onde 38 dos 55 municípios estão em estado de
calamidade pública e de emergência, o que é reconhecido pelo
Governo do Estado e publicado no "Diário Oficial". Esses
municípios estão necessitando, de forma urgente, de
convênios com o Governo do Estado e com o Governo Federal
para neles se abrirem frentes de trabalho. Precisam de
recursos para serem aplicados no combate á seca, que já dura
quase dez meses.

Enfim, os Prefeitos daquela região e, acredito eu. do vale
00 Jequitinhonha e do Noroeste de Minas Gerais passam pelas
mesmas dificuldades. Ao se tentar proibir o uso da máquina
administrativa, a justiça eleitoral proíbe, também, que
estes municípios consigam recursos para matar a fome, para
dar emprego, para abrir frentes produtivas, para fazer
qualquer convênio aue venha minorar um pouco os efeitos
drásticos dessa longa seca que se instala no Norte cie Minas
Gerais. E necessário Que 05 Governadores, principalmente o
de Minas Gerais, entendam que a proibição se prende apenas
ao fato político, e não deixem nossos municípios da forma em
que estão.

Iremos a Brasilia na próxima semana e faremos contato com
o Presidente da CODEVASF, do DNOCS e com o Sr. Ministro da
Agricultura. Mostraremos ás autoridades que existem essa
abertura e essa possibilidade e que é impossível que se
fechem todas as portas de ajuda aos nossos pobres municípios
norte-mineiros.
O Outro tema. também ligado às eleições municipais,

relaciona-se com a exigência oue se está fazendo para que o
eleitor tenha um documento com sua fotografia e este seja
apresentado no ato da votação. Essa tem sido a principal
"dor de caeça' daquela região pobre que representamos.
Nunca se vendeu tanta máquina "polaroid" como se vende
agora. Os candidatos a Prefeito e a Vereador correm atrás
para conseguir tirar a foto do seu eleitor e fazer um
documento, seja ele carteira de trabalho, identidade ou
qualquer outro documento assinado e reconhecido pelo Juiz de
Direito, para que possa ser apresentado no ato da votação.
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Isso é um absurdo e vem provar, mais uma vez, que algumas
leis são feitas para atrapalhar a vida do cidadão.
Normalmente, as pessoas do interior são conhecidas pelo
mesário, pelo Presidente da seção, pelas pessoas q ue ajudam
na eleição, e essa é uma exigência descabida e absurda,
porque gera um gasto excessivo, que tem caldo,
principalmente, em cima dos candidatos a Prefeito e a
Vereador. Aliás, é bom salientar, Srs. Deputados, que essas
eleições são as mais anômalas e irracionais que estamos
vivendo e presenciando nos últimos anos.
Se permanecer esse conjunto de leis alienadas da realidade

que vivemos no nosso Estado e no nosso Pais, serão
vencedores nessas eleições aqueles que tiverem maior poder
econômico e, conseqüentemente, mais dinheiro para gastar até
o dia 3/10. Levaremos essas sugestões e denúncias ao TRE,
mostrando que muitas dessas leis são descabidas, embora,
ainda haja tempo de serem revistas ou aperfeiçoadas, por
meio de decreto. Não podemos aceitar que essas exigências
perdurem, porque senão vencerão as eleições os que tiverem
mais dinheiro em caixa.
Gostaríamos, também, de fazer um breve comentário acerca

das metas de trabalho do Governo Federal para os anos de
1997 e 1998. O Governo Fernando Henrique Cardoso anuncia uma
série de medidas que atingem o valor de 12.000.000.000.00 a
serem gastos nos anos de 1997 e 1998. Tão logo foram
anunciadas essas medidas, surgiram uma série de denúncias,
de protestos dos parlamentares brasileiros de todos os
Estados, sem exceção, acerca do trabalho que o Governo
Fernando Henrique Cardoso anuncia para a Nação brasileira.
Vejam bem: o principal ponto negativo dessas medidas do
Governo Federal é que os grandes empreendimentos -
principalmente no que diz respeito a Minas Gerais - já
iniciados, as grandes obras já iniciadas, não têm previsão
de término. As estradas já iniciadas não fazem parte do
pacote apresentado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Na área da Saúde, praticamente nenhuma obra está incluída

no pacote. Os grandes hospitais já inciados, como o
CARDIOMINAS, o Hospital de Pronto Socorro, em Venda Nova, os
73 grandes hospitais que se encontram em fase de construção
em Minas Gerais, hospitais públicos e filantrópicos para os
quais já haviam sido assegurados recursos para sua
conclusão, os grandes projetos do Governo Federal na área da
saúde, nenhum deles faz parte do pacote governamental.
Observamos a formação de verdadeiros cartéis dentro do

Congresso Nacional, e quem exercer maior pressão será
vencedor. Nesse aspecto, vejo a grande possibilidade de a
bancada nordestina, composta por Deputados de todos os
partidos, levar a maioria desses recursos, a partir do ano
que vem. E Minas Gerais, mais uma vez, ficará para trás,
porque os nossos Deputados Federais nunca falaram, não falam
e não falarão a mesma linguagem. Não temos uma bancada
forte, pois nossa Bancada Feaeral é composta de vários
pequenos segmentos e. conseqüentemente, vãros pequenos
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interesses que lutam de forma desordenada. Precisamos lutar
para assegurar recursos para que tenham andamento as obras
prioritárias do Estado de Minas Gerais. O que está ditando a
conduta do Congresso Nacional e a política administrativa do
nosso País, infelizmente, são as eleições municipais de
3/10.

Nelas encontram-se em jogo vários interesses segmentados,
e nunca o interesse maior do nosso Estado.

Estamos vendo as medidas serem tomadas, e a maioria delas
são alienadas de nossa realidade. E. agora, com essa medida
do Governo Federal, que anuncia um pacote de obras de
R$12.000.000.000,00, estamos vendo a movimentação,
principalmente do Nordeste brasileiro e de São Paulo. Mais
uma vez Minas vai ver, infelizmente, esses outros Estados
pelas costas, ou seja, os outros vão estar bem à frente do
nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, imprensa,
estamos aqui, nesta tribuna, para reproduzir matéria do
jornal Hoje em Dia, de hoje: Deputado é acusado de
emprestar trator do DER. O Deputado acusado é Ermano
Batista, que está na Casa e pode se defender.
Faço questão de ler essa nota, pois o assunto é grave. (-

Lê:)
'** Governador Valadares - A população e a maioria dos

vereadores de Itabirinha de Mantena estão revoltados com a
iniciativa do deputado estadual Ermano Batista, de ceder um
trator de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) para o fazendeiro José Felisberto Sobrinho realizar
obras em sua fazenda.
Sobrinho justifica que o trator está sendo usado para

construção de um campo de futebol para a comunidade local,
embora a fazenda esteja a seis quilômetros da cidade e não
há moradias nas proximidades. Um dos vereadores
denunciantes. Geronil Fernandes (PFL), garante que o
deputado e o fazendeiro estão tirando proveito de patrimônio
público em beneficio próprio.
O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Quero fazer um

esclarecimento. S. Exa. conhece aquela região. Sabe
perfeitamente que é uma região de minifúndio, de intensos
aglomerados urbanos. Essa fazenda fica a mais de 20km da
cidade. O jornal comete um equivoco. E uma comunidade onde
existe um campo de futebol há mais de 20 anos. E o nosso
pedido foi prontamente atendido no DER-MG, no sentido de
atender a juventude daquela área, pois o povo do interior
também tem direito ao esporte, ao lazer: isso não é
privilégio de ninguém. Essa jovem jornalista me ligou ontem.
E comum, em época de eleição, candidatos a Vereador se
sentirem prejudicados com uma obra e tentarem atrapalhar.
Realmente, o Prefeito da cidade tentou fazer essa obra, e a
Câmara impediu. 0 DER-MG atendeu-me prontamente, e, hoje,
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causa uma euforia total a execução dessa obra. S. Exa., urr
homem de bom-senso que conheço, deveria, antes, se
certificar da realidade, porque um jornal da sua cidade, o
"Diário do Rio Doce', disse coisa pior, pois disse que o
trator está fazendo um loteamento.
Deputado, veja que é comum acontecerem absurdos dessa

natureza, quando o repórter foge do compromisso do jornal,
que tem um compromisso com a verdade. Nem sempre o repórter
tem o mesmo compromisso do jornal. Não acredito que a
direção do jornal esteja conivente com reportagens dessa
natureza, mas o procedimento do repórter é, lamentavelmente,
censurável.

O Deputado Marcos Helênio* - Agradeço o aparte do Deputado
Errnano Batista, lembrando que não estou fazendo nenhum tipo
de acusação. Estou fazendo uma ligação, porque, hoje, o Anel
Rodoviário Pedro Brás, assim denominado por projeto do
Deputado Bonifácio Mourão, o qual S. Exa. conhece e que
estava sob a administração da Construtora Barbosa e Melo,
tem um trecho, a alça 2, que liga a BR-116, a Rio-Bahia, á
BR-259, com mais ou menos 13km e com 70% da construção
pronta, o qual está há 15 meses com as obras paralisadas.

Ternos, ainda, uma informação desse Vereador do PFL, de que
as máquinas passaram com as lâminas levantadas na estrada
que liga Itabirinha de Mantena a São José. Diz ele que a
estrada está intransitável e que está havendo muitos
acidentes. Há muitos anos, ocorre isso. Os pedidos estão
sendo atendidos, quando feitos por Deputados, mas as obras
são feitas em propriedades particulares. Como sou da região,
estou, como a comunidade, preocupado com essa situação, que
causa a paralisação de obras importantes. No caso do anel
rodoviário, que tira o movimento da cidade de Governador
Valadares, desviando , o trânsito pesado, corre-se o risco de
perder todo o trabalho.
O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Deputado, é muito

difícil estabelecer um paralelo entre uma obra da dimensão
do anel rodoviário, obra de milhões de reais, e uma obra que
gastou 18 horas de patrol, a R$20,00 por hora, o que perfaz
R$360,00. No caso, é difícil censurar o Governo por não dar
Prosseguimento às obras do anel rodoviário, que é uma obra
de milhões de reais, e aplicar R$360,00 para atender uma
comunidade de 500 pessoas.
O Deputado Marcos Helênio* - Gostaria de lembrar que o

Vereador Geronil Fernandes disse que, nas duas primeiras
vezes em que a máquina foi usada, há cerca de um mês, o fato
foi comunicado ao DER-MG, em Governador Valadares. O Eng.
Luiz Henrique determinou que o serviço fosse interrompido.
Na segunda vez, o Vereador disse que o outro engenheiro.
Newton José de Souza, teria afirmado que a máquina estava
sob a responsabilidade do Deputado Ermano Batista. Os
Vereadores do PFL de Itabirinha de Mantena ainda dizem que
somente os Deputados têm esse privilégio de levar máquinas
para atender a propriedades privadas, em detrimento de obras
como a conclusão daqueles 13km.
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O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Solicito um
aparte. Gostaria de dizer, Deputado, que não estou
preocupado apenas com as obras pequenas. Aliás, a obra não é
Pequena, porque tem o tamanho da necessidade do povo. Essa
obra e grande para aqueles jovens que praticam esportes.
Excelência, também trabalho com obras maiores. Por exemplo,
estamos lutando a fim de que a MG-311, estrada que O
Vereador disse que está estragada, seja asfaltaca. Ainda
ontem, estivemos com o Vice-Governador do Estado, para
dizer-lhe que se trata de uma obra priorizaõa. Por sinal,
trata-se de uma obra priorizada graças ao nosso trabalho e à
nossa luta. Estão sendo desenvolvidas gestões, junto ao
Banco Mundial, para um empréstimo de R$33.000.000,00,
destinado ao asfaltamento daquela estrada. Só está
dependendo da aprovação do Senado Federal. aumentando a
nossa capacidade de endividamento. Todos os expedientes
estão colocados. Trata-se de uma estrada prioritária, e S.
Exa. a conhece. E uma hipotenusa q ue liga a BR-38 1 á BR-116,
Rio-Bahia. E uma estrada de alcance social e econômico
elevadissimo, é uma estrada de segurança nacional, é uma
estrada de integ r ação nacional, porque liga o Nordeste ao
Leste e à costa capixaba. Estamos trabainando nesse sentido.
NO entanto, não podemos nos preocupar apenas com isso e
deixar a juventude - por causa de 18 horas de máquina -
ficar sem lazer, devido á distância de mais de 20km da
cidade. Os jornais dizem que são apenas 6km, mas S. Exa.
conhece a região e sabe perfeitamente que isso não é
verdade. São 25km de Itabirinha para Boa União; antes de Boa
União são 5km, e entramos por mais 1km. Verificamos, assim,
que são 21km de distância. Portanto, defendo os ideais e os
interesses Caquele povo, com muita honra e com muito prazer.
O Deputado Marcos Helênio' - Acredito nas palavras do

Deputaco Ermano Batista e gostaria de dizer que estamos
reivndicando justamente essas ooras comunitárias. No
entanto, esperamos que o DER-MG não faça, de forma nenhuma,
obras em propriedades privadas, porque isso seria um abuso
do dinheiro público.

Portanto, vamos checar, conversar, fiscalizar e pedir que
o DER-MG prossiga nos trabalhos de conclusão de obras
simples, como é o caso dessa alça 2, ligando a 116 à 259,
antes que se perca 70% do serviço já realizado. E preciso
que o DER-MG seja mais atento, porque, neste momento, é
muito perigoso ficar a serviço de programas eleitorais. Não

o	estou afirmando que o Deputado Ermano Batista tenha agido
cessa forma, mas iremos até o local para checar tal

o	denúncia. Muito obrigaco.
* - Sem revisão do orador.
** - Publicado de acordo com o texto original.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a lç1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, corno V. Exa.

pode perceber, não há número regimental para a continuidade
dos trabalhos. Apesar de estarmos sendo abrilriantacjos pela
vossa pessoa no exercício da Presidência, acredito que V.
Exa. deveria encerrar, de plano, a reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "auorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates de sexta-feira, dia 16, às 9 horas, ficando
desconvocada a extraordinária de logo mais, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1284 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patriis
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE: Ata - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Péricles
Ferreira; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei flQ 270/95; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 706/96;
aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Warlderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarcuinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo JOSé - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião HE1VÓCIO - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.
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Ia PARTE
Ata

- A Deputada Elbe Brandão, 2-Secretária 'ad hoc" procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião, em virtude de sua apreciação na reunião
ordinária de hoje à tarde, as seguintes matérias: Vetos às
Proposições de Lei ngs 12.985 e 13.006 e Projetos de Lei ngs
654 e 668/96 e 65/95.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Péricles Ferreira, em que solicita, na forma regimental, a
alteração da pauta da reunião, de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição ng 23/96 seja apreciada em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados em 2g turno, cada um por sua vez, os Projetos de
Lei ngs 270/95, do Deputado Carlos Pimenta, que institui a
Campanha Estadual de Prevenção da AIDS e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissíveis, na forma do vencido em iQ turno;
e 706/96, do Deputado Péricles Ferreira, que autoriza a
FHEMIG a doar à COHAB-MG imóvel que especifica (A Comissão
de Redação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que
não há "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Roberto e Péricles
Ferreira (este substituindo o Deputado Marcelo Cecé, por
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente também o Deputado
Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Péricles Ferreira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
a debater, em audiência pública, os problemas ambientais da
lagoa da Pampulha e propor sugestões que impeçam o seu
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desaparecimento. Sobre a mesa, correspondência do Deputado
Paulo Piau. da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais,
solicitando sejam incluídos na pauta das comissões ternas
referentes à atual política florestal do Estado de Minas
Gerais. Esgotada a la Parte da reunião, passa-se à 2a Parte,
com a discussão e a votação de proposição da Comissão, O
Deputado Marcelo Gonçalves apresenta requerimento em Que
solicita que a Comissão realize uma visita à lagoa da
Pampulha para verificar in loco as condições ambientais
daquela bacia e identificar os principais problemas gerados
pela poluição que a atinge e suas possíveis soluções.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à
3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposição sujeita à deliberação conclusiva da Comissão. O
Deputado Antônio Roberto, relator do Requerimento n
1.507/95, do Deputado Bonifácio Mourão, procede á leitura de
seu parecer, o qual conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente
Convida a tomar assento à mesa o Sr. Altamir Ferreira,
Prefeito do Município de Contagem, e, na oportunidade,
registra a presença dos seguintes convidados: Izabel
Cristina Chiodi de Freitas, Secretária Municipal de Meio
Ambiente de Belo Horizonte; Wagner Caetano Alves de
Oliveira, Administrador Regional da Região da Pampulha;
Isnard Monteiro Horta, Secretário de Meio Ambiente do
Município de Contagem, e Benerval Alves Laranjeira, Gerente
da Divisão de Controle de Atividades de Infra-Estrutura--
CIDAI-, da FEAM. O Deputado Marcelo Gonçalves faz
considerações iniciais, por ser de sua autoria o
requerimento que deu origem a esta audiência pública. A
Presidência passa a palavra ao Prefeito Altamir Ferreira,
que ressalta a importância da lagoa da Pampulha e as medidas
que sua administração vem adotando para resolver o problema
sanitário do Município de Contagem. Ato continuo, os
convidados citados usam a palavra, cada um por sua vez,
conforme consta nas notas taquigráficas. Abre-se um amplo
debate, com a participação dos convidados e cos Deputados.
Ao final dos debates, o Presidente, Deputado Ivo José,
destaca a importância desta discussão e solicita aos
convidados que enviem cópias de projetos e outros documentos
referentes à lagoa da Pampulha a fim de subsidiar os
trabalhos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinària, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhoS.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trópia

- Antônio Roberto. - -
ATA DA 504 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia dois de juino de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho iv os Deputados



Eo

ov

4

-t'
Geraldo Santarina, Arnaldo Penna, Romeu Queiroz, Bilac Pinto
(substituindo este	ao Deputado	Leonidio Bouças,	por
indicação cia Liderança do PFL) e Gilmar Machado
(substituindo o Deputado Anivaldo Coelho, por indicação cia
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nos termos do art. 122, IV. do Regimento
Interno, a Presidência acusa o recebimento, para apreciação
desta Comissão, das seguintes proposições: Projetos de Lei
flQS 869 a 871 e 873 a 878/96. Informa, ainda, que os
Projetos cie Lei ngs 824 e 839/96 não foram incluídos na
pauta em virtude de sua anexação aos Projetos de Lei ngs
744/96 e 63/95. respectivamente, por aeterrninação do
Presidente da Assembléia. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. A Presidência submete a votação
requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
inversão da pauta, o qual é aprovado. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nQS 862/96 (relator: Deputado Arnaldo
Penna); e 813/96, com as Emendas flQS 1 e 2, do relator,
sendo a Emenda ng 2 resultante de proposta de emenda do
Deputado Arnaldo Penna (relator: Deputado Geraldo Santanna),
registrando-se, em	ambos os casos, voto contrário do
Deputado Gilmar Machado. Passa-se à fase de discussão e
votação de parecer sobre proposição que dispensa a
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui Dela constitucionalidade.
Dela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
868/96 (relator: Deputado Arnaldo Penria). Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 8 cie agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Arnaldo

Penna - Simão Pedro Toledo.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia sete de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se no Pienarinho 1 os
Deputados Alvaro António, Bilac Pinto e Anivaldo Coelho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Bilac
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que.
lida e aorovada, é subscrita oelos membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento de oficio do Vereador José



176

Cardoso Gouvea, Presidente da Câmara Municipal de Ipanema,
por meio do qual encaminha cópia de moção de aplauso ao
Governador do Estado, aprovada naquela Câmara Municipal.
Passa-se à fase de distribuição de proposições. A
Presidência designa o Deputado Anivaldo Coelho para relator
do Requerimento ng 1.513/96. Esgotada a matéria da la Parte
da reunião, passa-se à la Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. A
Presidência informa que se encontra sobre a mesa
requerimento de sua autoria, no qual solicita seja convidado
o Sr. Carlos Cotta, Presidente da COMIG, para, em audiência
pública, fazer a apresentação dos trabalhos daquela empresa
relativos à serra do Espinhaço. Por se tratar de matéria de
sua autoria, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio,
transfere a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente.
Deputado Bilac Pinto. Este submete a votação o requerimento,
que é aprovado. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Reassume
a direção dos trabalhos o Deputado Alvaro Antônio. Submetido
a votação, é aprovado o Requerimento ng 1.513/96, de autoria
desta Comissão, que teve parecer oral favorável do relator,
Deputado Anivaldo Coelho. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Alvaro Antônio. Presidente - 8ilac Pinto - Anivaldo Coelho.

ATA DA 41ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

As dez horas do dia sete de agosto de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Durval Ângelo, Elbe
Brandão e ,Jairo Ataide, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar
Silva, declara abertos OS trabalhos e solicita ao Deputado
Durval Angelo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é sumscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa Que a finalidade
da reunião é apreciar a matéria da pauta e procede à leitura
da seguinte correspondência: abaixo-assinado dos
funcionários públicos da rede estadual de ensino (publicado
no 'Diário do Legislativo' de 12/7/96), ofícios dos
Prefeitos Municipais de Lagoa da Prata e de Campina Verde,
oficio do Colegiado de Diretores das Escolas Estaduais de
João Monlevade, abaixo-assinado dos funcionários públicos
aposentados do Estado de Minas Gerais (publicados no "Diário
do Legislativo", de 13/7/96), ofícios de Idalene Folgado
Dantas, do Senador Francelino Pereira, do Assessor Chefe da
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
(publicados no "Diário do Legislativo" de 27/7/96) e ofícios
das Sras. Maria Célia de Resende, Márcia Viana Bahia e
Hayaée de Araújo Porto (publicados no "Diário do
Legislativo, de 7/8/96). A Presidência informa aos membros
presentes o recebimento das seguintes p'oposições, bem como
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os relatores a quem foram distribuídas: Projeto de Lei ng
829/96 e Requerimento flQ 1.527/96. relator Deputado Arnaldo
Penna; Projeto de Lei ng 788/96 e Requerimento ng 1.506/96.
relatora Deputada Elbe Brandão. Esgotada a matéria da l
Fase da reunião, passa-se à apreciação, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 795/96, que recebeu parecer da relatora
Deputada Elbe Brandão pela aprovação. Colocado em discussão
e votação, é o projeto aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - JOàO Leite -
Durval Angelo.
ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
As nove noras e trinta minutos do dia oito de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo
Penna e Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Saotanna, declara abertos os trabalhos, informa que a
reunião se destina a deliberar sobre assuntos de interesse
da Comissão e solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se á 2a
Parte da reunião, com a la Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência informa que foi celebrado acordo
entre as Lideranças partidárias visando a um esforço
concentrado dos parlamentares para que os trabalhos da Casa
não sejam prejudicados durante o período pré-eleitoral. Isso
posto, sugere seja mudado, temporariamente, o horário das
reuniões ordinárias: em vez de elas serem realizadas às 10
horas, que passem a sê-10 às 15 horas, às terças-feiras, e
que o horário normal seja retomado após as eleições de
outubro; a sugestão é acatada pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, dia
14/8/96. às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalnos.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santamna, Presidente - Elbe Brandão - Arnaldo Penna
- Simão Pedro Toledo - Marcos Helénio.
ATA DA Slê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quinze minutos d dia treze de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Glycon Terra Pinto,
Cléuber Carneiro, Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior
e João Leite (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
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supracitada. Estão presentes, ainda, os Deputados Ailton
Vilela e Paulo Piau, Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião tem por objetivo ouvir os Srs. João
Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e Severino Francisco
Ribeiro Sobrinho, Presidente do SINDIFISCO, e apreciar a
matéria constante na pauta. Encontram-se presentes, também,
os Srs. João Alberto Vizzotto. Superintendente da Receita
Estadual, e Jorge Schmidt, Diretor Adjunto da
Superintendência da Receita Estadual, que prestarão
esclarecimentos sobre a matéria de que trata o Projeto de
Lei ng 879/96. a fim de subsidiar sua análise pela Comissão.
A seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Marcos
Helênio, autor do requerimento que suscitou as visitas.
Fazem uso da palavra os convidados e Deputados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Encerrados os debates, a
Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei nQ 879/96,
em face dos novos subsídios apresentados, agradece o
comparecimento dos convidados e dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a reunião ordinária de logo mais,
às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto. -
ATA DA 34 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
AS quatorze horas e trinta minutos do dia treze de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles Ferreira,
Jorge Eduardo de Oliveira e José Braga (substituindo estes
aos Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende e Alencar da
Silveira Júnior, respectivamente, por indicação oas
Lideranças do PSDB, do PMDB e do PDT), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, aue, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, acusa o
recebimento da seguinte correspondência: Oficio Circular ng
15/96, do Governador do Estado; Oficio ng 147/96, da
Superintendência do Orçamento; Oficio ng 168/96, da Câmara
Municipal de Carneirinho: Oficio nQ 1.171/96. do Tribunal de
Contas; Oficio nQ 5.112/96, da Fundação Nacional de Saúde, e
oficio da Câmara Municipal do Livro. Logo a pós, na ausência
dos relatores, Deputados Ajaimar Silva, Glycon Terra Pinto.
Alencar da Silveira Júnior, Marcos Helênio e Geraldo
Rezende, a Presidência redistribui a matéria e designa o
Deputado Péricles Ferreira relator cos Projetos de Lei ngs
536/95. 731, 741 e 862/96, o Deputado José Braga relator dos
Projetos de Lei ns 537/95, 685 e 695/96 e o Deputado Jorge
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Eduardo ce Oiveira relator do Projeto de Lei nQ 716/96. Na
fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Presidente propõe minuta de deliberação relativa a
distribuição de subvenções sociais, auxílio para despesas de
capital e transferências a municípios para exercício de
1996, com recursos consignados no orçamento da Assembléia
Legislativa. O Deputado Miguel Martini transfere a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Péricles Ferreira, que
submete a discussão e votação a proposição, que é aprovada
por unanimidade. A Presidência solicita aos membros
presentes que subscrevam a proposição, que passa a
denominar-se Deliberação ng 8. A fim de que se possa
proceder à discussão e à votação dos Projetos de Lei ngs
879. 685, 731 e 862/96, de autoria do Deputado Miguel
Martini, permanece na direção dos trabalhos o Deputado
Péricles Ferreira. Na 2a Parte da reunião, a pós a votação do
Projeto de Lei nQ 879/96, verifica-se a presença do Deputado
Marcos Helênio, a quem o Presidente faz retornar a relatoria
dos Projetos de Lei ns 685 e 695/96, e do De putado Glycon
Terra Pinto, que reassume a relatoria do Projeto Ce Lei ng
862/96, redistribuidos na la Parte da reunião a outros
relatores. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio formula
questão de ordem com referência à apreciação do Projeto de
Lei ng 879/96, a qual é respondida pela Presidência,
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente,
Deputado Péricles Ferreira. dá prosseguimento à discussão do
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 879/96, apresentado na
reunião anterior pelo relator. Deputado Ajalmar Silva, o
qual conclui pela rejeição da Emenda nQ 5 e pela
prejudicial idade das Emendas ns 3, 4 e 6, em face da
aprovação do Substitutivo nQ 2, que apresenta. O Deputado
Marcos Helênio. relator do Projeto de Lei nQ 685/96. emite
parecer pela sua aprovação na forma p '-oposta, e o Deoutaco
Pêricles Ferreira emite parecer pela aprovação co Projeto de
Lei nQ 731/96 com as Emendas ngs 1 a 3. Submetidos a
discussão e votação, são esses parece r es aprovados. Com a
palavra, o Deputado Giycon Terra Pinto emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei flQ 862/96. Durante a discussão
do parecer, o Deputado Marcos Helênio solicita vista do
processo, e seu pedido é deferido pelo Presidente. O
Deputado Péricles Ferreira retorna a direção dos trabalhos
ao Deputado Miguel Martini e emite pareceres pela aprovação
do Projeto de Lei nç 536/95 e pela rejeição do Projeto de
Lei flQ 741/96. Com a palavra, o Deputado José Braga emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 537/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, e a Emenda ng 2, da Comissão de Política
Energética, Hidrica e Minerárla. O relator do Projeto de Lei
nQ 716/96, Deputado Jorge Eduardo do Oliveira, emite parecer
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 1. que
apresenta. Colocados em discussão e votação, são aprovados
os pareceres sobre os Projetos oe Lei flQS 536 e 537/95 e
716/96. Durante a discussão do Projeto de Lei ng 741/96. o
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Deputado Marcos Helênio solicita vista do processo e, com a
palavra para relatar o Projeto de Lei flQ 695/96, solicita
prazo regimental para fazê-lo. A Presidência defere as
solicitações. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 14, às 14h15min, para apreciação do Parecer para o 2Q
Turno do Projeto de Lei ng 879/96, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto - Bilac
Pinto - Marcos Helênio - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O iQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 463/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei
em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Grupo Salva Vidas, com sede no Município de Uberlândia.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua j uridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Em seguida, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para
exame de mérito, quando então o relator da matéria solicitou
reiteradamente fosse ela convertida em diligência ao autor,
a fim de que se substituísse o atestado do Juiz de Direito
que compunha o processo por outro em que expressamente se
declare o regular funcionamento da entidade há mais de dois
anos, conforme exige a legislação pertinente.
Uma vez que foi dado satisfatório atendimento á

solicitação, cumpre a esta Comissão, agora, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lg turno.

Fundamentação
De acorco com o art. 2g do estatuto de constituição da

entidade, esta tem por finalidade a promoção do bem-estar
humano nos aspectos físico, mental, social e espiritual.
Para a consecução de tal objetivo, a sociedade presta
serviços assistenciais a idosos, crianças, adolescentes,
meninos de rua e delinqüentes juvenis.
Isso posto, depreendemos a oportunidade de se outorgar ao

Grupo Salva Vidas o titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 463/95 no lg turno, na forma original
Sala cas Comissões, 14 de agosto de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 597/95

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Irarii Barbosa, o projeto de lei em

análise pretende dar denominação à Escola Estadual do Bairro
Nossa Senhora da Conceição, localizada no Municipio de
Just i nópol is.
Publicado em 2/12/95, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c O art. 103, V, "a', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior.

passamos agora à análise da matéria.
Fundamentação

A proposição em exame atende ao disposto no art. 61. XIV,
da Constituição Estadual. Que estabelece como atribuição
desta Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens
de domínio público. Além disso, está em consonância com o
disposto na Lei no 3.578. de 3/12/79, que estabelece normas
para denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público.
Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do
projeto, Que se encontra de acordo com a legislação
pertinente e acata o desejo dos moradores do bairro, de
acordo com solicitação encaminhada a esta Casa. Assim, o
interesse público foi atendido.
Além disso, vale lembrar Que em 12/1/96 a Diretoria de
Atendimento Escolar da Secretaria da Educação encaminhou à
Procuradoria-Geral do Estado crivo de estudo com parecer
favorável à atribuição da denominação proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, concluin,os pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
597/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnado Penna. relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI

N9 630/95
Comissão de Constituição e ustiça

Relator io
De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto. o projeto de lei
em epígrafe objetiva autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Frutal.
A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" do
dia 22/12/95 e distribuída a esta Comissão para ser
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Fruta].
O crivo autorizativo desta Casa para a doação de bem
público vem atender aos preceitos de natureza constitucional
e administrativa. Na espécie, devemos atentar para o
disposto no art. 18 da Constituição Estadual e na Lei np
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8.666, de 21/6/93, Que regulamenta o art. 37. XXI, da
Constituição Federal, e estabelece normas gerais sobre
licitação e contratos da administração pública, a qual
Condiciona também, em seu art. 17, 1, a alienação de bens
imóveis à existência de interesse público justificado, sendo
que tais bens não podem estar vinculados a finalidades
administrativas especiais.
Analisando a proposição em questão, concluímos que o uso de
imóvel ocioso do Estado para expansão urbana do Município de
Fruta] beneficiará a comunidade local e atenderá o disposto
no art. 17, 1, da supracitada lei.
Além disso, acreditamos Que a perda patrimonial do Estado
será amplamente compensada pelos relevantes serviços
advindos com a aprovação da matéria em apreço.
Assim sendo, uma vez que a proposição sob análise cumpre os
preceitos legais, não encontramos óbice de natureza jurídica
à sua tramitação.
Entretanto, cabe-nos apresentar emenda ao projeto para

adequá-lo a melhor técnica legislativa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
630/95 no lQ turno com a Emenda ng 1. a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao 'caput' do art. lg a seguinte redação:
"Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Fruta] imóvel de propriedade do Estado situado
nesse município na Rua São Francisco de Sales, constituído
de terreno com área de 41.702.79 m2 ( quarenta e um mil
setecentos e dois vírgula setenta e nove metros quadrados),
composto da quadra nQ 620, conforme registro nQ 13.865,
ficha 1 do livro nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Frutal.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio, relator -

Elbe Brandão - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 788/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Raul Lima
Neto, tem como objetivo instituir a obrigatoriedade da
implantação de senha para acesso dos usuários aos serviços
telefônicos de prefixo 900.
Publicada em 9/5/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103. 1, "d'. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo maior do projeto é proteger a população de
eventuais cobranças abusivas, praticadas por empresas que
exploram o serviço telefônico de prefixo 900 e Operam em
Parceria com as concessionárias oficiais.
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Assim sendo, o projeto em estudo é bastante oportuno, já
que procura nortear a conduta operacional das
concessionárias, que, no exercício de uma atividade pública,
não devem distanciar-se do princípio básico da moralidade
administrativa.
Fato público e notório são as milhares de reclamações
formalizadas junto aos órgãos de defesa do consumidor
envolvendo cobranças abusivas por parte das citadas empresas
exploradoras desses serviços.
Em recente decisão tomada pelo egrégio Tribunal de Alçada
de Minas Gerais, proferida por sua 3a Câmara Civel , em
julgamento de ação civil pública, impetrada pelo Ministério
Público, foram impostas várias limitações à Companhia
Telefônica do Brasil Central - CTBC -, cabendo destacar:
a) a CTBC só poderá colocar o serviço á disposição do

consumidor quando este fizer uma requisição expressa;
b) todas as ligações feitas até a data de ingresso da ação,
nos termos do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, não
deverão ser cobradas;
c) mediante solicitação, os consumidores terão direito à
instalação gratuita de bloqueadores em suas linhas.
O projeto em tela está plenamente consoante com esta
decisão do referido Tribunal, já que o seu propósito é
exatamente impor regras que possam inibir quaisquer práticas
abusivas contra os consumidores.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lg
turno, do Projeto de Lei no 788/96 na forma do Substitutivo
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João

Leite - Durval Angelo.
PARECER PARA O ip TURNO 00 PROJETO DE LEI

No 806/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado ,José Bonifácio, o Projeto de Lei ng
806/96 objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato
Rural de Mirai, com sede no Município de Mirai.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 16/5/96, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103. V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os
documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública
de entidades, prevista na Lei ng 12.240, de 5/7/96, que
regula a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
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Em face do aduzido, concluímos pela juridicídade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
806/96 na forma original.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Antônio Genaro - Marcos Helênio.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 832/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Rodovia dos
Cafeicultores à estrada que liga os Municípios de Araguari e
Indianópol is.
Publicada a proposição em 31/5/96, cumpre a esta Comissão

proceder ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação de projeto de lei com vistas a dar

denominação a próprios do Estado está em consonância com o
que dispõe o art. 61. XIV, da Constituição mineira, que
estabelece como competência desta Casa dispor sobre os bens
de domínio público.
Analisando os autos do processo observamos que a proposição
atende aos requisitos constantes na Lei ng 3.578, de
3/12/79, que estabelece normas para denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público, estando
inclusive instruída com o Oficio ng 309/96-DG, do DER-MG,
pelo qual se esclarece que até a presente data o trecho em
questão não tem denominação oficial.
Dessa forma, o projeto atende às exigências legais, estando

apto a tramitar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
832/96 na forma original.
Saia das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 833/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em

análise pretende seja dada a denominação de Engenheiro Ary
Belisário à rodovia que liga os MuniciQios de Conselheiro
Lafaiete e Ouro Branco.
Publicada em 31/5/96, veio a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art.
195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada rodovia não possui denominação oficial

conforme atesta o DER-MG.



Sob o aspecto legal, vale mencionar que a matéria é
regulada pela Lei flQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei ng
7.627. de 3/12/79, aue determina normas para a denominação
de estabelecimento, instituição e próprio público, e pelo
art. 61. XIV. da Constituição da República, que estabelece
como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do
Governador, sobre bens Co domínio público.
Considerando que toaas as exigências foram cumpridas,
deduzimos que não existe impedimento legal ou constitucional
que impeça a denominação ora proposta.

Conclusão
Em face do aauzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
833/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helénio - António Genaro,
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 841/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em
epígrafe objetiva assegurar o oferecimento gratuito, pelo
Estado, do exame para o diagnóstico preventivo de
deficiência de alfa-1-antitripsina e dar outras
providências.
Publicada em 6/6/96, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art.
195, c/c o art. 103. V, a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1Q da proposição em tela, o Estado
oferecerá gratuitamente o exame de diagnóstico de
deficiência de alfa-l-antitripsina em recém-nascidos.
Segundo esclarece o autor do projeto, esse exame permite

diaQnosticar a predisposição genética ao enfisema pulmonar.
Trata-se, pois, de medida que visa à proteção da saúde do
indivíduo.
E preceito constitucional que a saúde é direito de todos e

dever do Estado (arts. 196 e 197 da Carta Maior), cabendo ao
poder público dispor, nos termos ca lei, sopre sua
regulamentação, fiscalização e controle.
Ja o art. 24. XII. do referido texto constitucional

estabelece que a proteção e a defesa da saúde se inserem no
âmbito da competência legislativa concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal
Por seu turno, a Carta Estadual, segundo se infere co seu
art. 61. XVIII, reza que incumbe a esta Casa Legislativa
dispor sobre matéria de legislação concorrente, de que trata
o art. 24 da Constituição da República.
No que se refere à iniciativa legislativa, não há óbice ã
deflagração do processo por parlamentar. Todavia, a criação,
no âmbito do SUS, de um órgão com a denominação de Centro de
Referência de Deficiência de Alfa-1-Antitripsina, conforme
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proposto no art. 2Q do projeto, representa uma interferência
na autonomia do Poder Executivo. Isto porque, nos termos da
Lei Federal nQ 8.080, de 19/9/90, que regula em todo o
território nacional ações e serviços de saúde, a direção do
SUS, no âmbito estadual, é exercida pela Secretaria de
Estado de Saúde.
Assim, é necessário corrigir a redação do art. 2Q da
proposição, o que faremos por meio da Emenda nQ 1, redigida
no final deste parecer.
Visando à boa técnica legislativa, propomos ainda, por meio

da Emenda nQ 2, dar nova redação ao parágrafo único do art.
1Q do projeto.
Finalmente, cumpre ressaltar que o projeto prevê a
regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, uma vez que
o seu conteúdo suscita a prática de atos de natureza
administrativa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
841/96, juntamente com as Emendas ns 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2Q - Poderá ser criado, no âmbito do SUS, o Centro de

Referência de Deficiência de Alfa-1-Antitripsina, com o
objetivo de promover a divulgação do significado e da
importância da prevenção do enfisema pulmonar, bem como dos
locais e das condições para a sua realização.".

EMENDA No 2
Dê-se ao parágrafo único do art. lp a seguinte redação:
"Parágrafo único - A colheita do sangue para a realização

do exame será efetuada simultaneamente à coleta de material
para a triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria
e do hipotireoidismo congênito - 'exame do pezinho" -, de
que trata a Lei flQ 11.619. de 5 de outubro de 1994.".
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Marcos Helêr,io - Elbe Brandão - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 846/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em

análise objetiva assegurar ao consumidor o pleno atendimento
dos serviços médico-hospitalares prestados por empresas
privadas ou que atuem como intermediárias na prestação
desses serviços.
Publicada em 8/6/96, a matéria foi distribuída às comissões

competentes para receber parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos

aspectos jurídico-constitucionais pertinentes à matéria, com
fundamentação nos termos a seguir.

Fundamentação
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Segundo o art. lg da proposição, as empresas de seguro-
saúde e de medicina de grupo, as c000erativas de trabalho
médico ou outras que atuem sob a forma direta ou como
intermediárias na prestação dos serviços médico-hospitalares
e operem no Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a
garantir o atendimento a todos os portadores das
enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças
da Organização Mundial de Saúde - O.M.S -, sendo-ines vedado
impor quaisquer restrições.
Para os infratores da determinação referida, a proposição

prevê multa, que será recolhida aos cofres públicos.
A matéria está relacionada com as atividades ligadas aos
serviços privados de saúde, notadamente com os planos de
saúde existentes no âmbito da iniciativa privada, como forma
de proteção e defesa da saúde dos indivíduos.
De acordo com o art. 197 da Constituição Federal, as ações

e os serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao
poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Pela interpretação sistemática dos dispositivos

constitucionais pertinentes â proteção e à defesa da saúde,
vemos que a competência normativa dos poderes públicos sobre
as ações e os serviços de saúde abrange também o setor
privado.
No que concerne â competência legislativa, o art. 24, XII.

da Lei Maior, estabelece que a proteção da saúde se insere
no âmbito da legislaçãoconcorrente.
'Art. 24 - Compete á União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde:.
Por seu turno, a Constituição Estadual estabelece, por meio

do art. 61, XVIII. que cabe á Assembléia Legislativa. com  a
sanção do Governador, dispor sobre matéria de legislação
concorrente de que trata o art. 24 da Constituição da
República.
Com relação á iniciativa legislativa, não vislumbramos

óbice à deflagração do processo por oarlamentar.
Finalmente, cumpre observar que a matéria será objeto de
regulamentação pelo Poder Executivo, conforme prevê o art.
3g da proposição.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei rg
846/96.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio. relator -

Arnaldo Pena - Elbe Brandão - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 848/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o projeto de lei
em análise objetiva declarar de utilidade pública a Academia
Pouso-Alegrense de Letras - APL -, com sede no Município de
Pouso Alegre.
Publicado em 8/6/96, foi o projeto encaminhado a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pelas Leis ngs
12.240, de 5/7/96, e 5.830, de 6/12/71, que estabelece os
critérios para a declaração de utilidade pública de
entidades.
A referida Academia tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de suas funções.
De conformidade com o art. lg do estatuto da entidade,

cabe-nos acrescentar a sigla a seu nome, o que fazemos por
meio de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
848/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Academia

Pouso-Alegrense de Letras - APL -, com sede no Município de
Pouso Alegre.".
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Antônio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

N9 851/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública o Ministério AMAE -
Associação Missionária de Apoio ao Evangelho, com sede no
Município de Matozinhos.
Publicado em 14/6/96, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, o Ministério AMAE é
pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos.
Assim, atende plenamente ao disposto na Lei ng 12.240, de

5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
851/96 na forma proposta.
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Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Antônio Genaro - Marcos Helénio.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 858/96
Comssão ae Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Warideriey Ávila, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Quartéis, com sede no Município de Inhaúma.
Publicado em 19/6/96. vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos dos arts. 195. e 103. V. "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se estar a referida

Associação de acordo com os requisitos contidos na Lei flQ
12.240. de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública de entidades: possui personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que nada recebem pelo trabalho realizado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
858/96 no ip turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanria, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 861/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em

análise pretende seja dada a denominação de Cardeal Motta ao
trecho de rodovia que liga o Distrito de Santana do Capivari
à divisa com o Estado de São Paulo, passando pelos
Municí

p
ios de Itanhandu e Passa-Quatro.

Publicada em 21/6/96, veio a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art.
195, c/c o art. 103, V, "a". do Regimento Interno.

F undament ação
O art. 61. XIV, da Constituição da República estabelece que

é atribuição desta Casa legislar, com a sanção do Governador
do Estado, sobre bens de domínio público.
No tocante á legislação infraconstituciona) que disciplina
a matéria, a proposição está de acordo Coma Lei ng 5.378.
de 3/12/69, alterada pela Lei ng 7.627, de 3/12/79, que
estabelece normas para a denominação de estabelecimentos,
instituições e próprios públicos. Segundo tais diplomas, não
deve haver, no mesmo município, mais de um próprio público
com igual denominação; ademais, a escolha desta deve recair
em nome de pessoas de notórias qualidades e que já tenham
falecido.
Feitas essas considerações, deduzimos que não existe
impedimento legal ou constitucional à alteração proposta.
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Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
861/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O iQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 863/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Coral
Trovadores da Mantiqueira, com sede no Município de Santos
Dumont.
Publicado em 22/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme atestado emitido pela Juíza de Direito da Comarca
de Santos Dumont, a entidade está em funcionamento há mais
de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que nada percebem pelo exercício dos respectivos
cargos.
Cumpridos os requisitos constantes na Lei ng 12.240, de

5/7/96, que regulamenta a declaração de utilidade pública de
entidades, não existe óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
863/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 874/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em

exame declara de utilidade pública a Associação dos Amigos
do Meio Ambiente - AMA -, com sede no Município de Manhuaçu.
Publicado em 28/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação apresentada comprova que a Associação em

exame preenche os requisitos constantes na Lei nQ 12.240, de
5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.
Assim, atendidas as exigências legais, não existe óbice à
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
874/96 na forma proposta.
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Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Antônio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 876/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em

pauta tem por objetivo declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Obreiros da Justiça, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
De conformidade com o disposto nos arts. 195 e 103, V, 'a,

do Regimento Interno, após publicada, veio a propositura a
esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
As normas de acordo com as quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública estão definidas na Lei ng
12.240, de 5/7/96, cujo art. lg merece destaque por conter
os requisitos indispensáveis à obtenção do referido título.
Segundo o aludido dispositivo, as sociedades civis, as
associações, constituídas ou em funcionamento no Estado com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente á
coletividade, podem ser declaradas de utilidade pública,
preenchidos os seguintes requisitos: a) tenham personalidade
jurídica; b) estejam em funcionamento há mais de dois anos;
c) não sejam remunerados os cargos de direção; e d) seja a
diretoria composta por pessoas idôneas.
Compulsando a documentação juntada ao auto do processo,
verifica-se o pleno atendimento ás exigências legais,
estando a entidade, portanto, habilitada á obtenção do
pretendido titulo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
876/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 885/96
Comissão cc Constituição e Justiça

Relatoio
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o p rojeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Conselho Central
de Lagoa Formosa da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Munic, p io de Lagoa Formosa.
Após publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 12.240, de
5/7/96, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
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A entidade referida tem personalidade jurídica, não possui
fins lucrativos, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas, que não percebem qualquer tipo de remuneração pelo
exercício de seus cargos, razão pela qual não encontramos
óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
885/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 886/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Wilson de Souza - AWISO -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Após publicada, vem a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determinado no Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço não tem fins lucrativos, funciona há
mais de dois anos, seus diretores são pessoas idôneas não
remuneradas pelo exercício de seus cargos.
Estão satisfeitas, portanto, as exigências contidas na Lei

ng 3.373, de 12/5/65, com as alterações posteriores, podendo
a instituição, assim, habilitar-se à obtenção do titulo
declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
886/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 887/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei

em apreço tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Creche Santo Antônio - CRESA -, com sede no Município de
Bet im.
Após publicada, veio a proposição a
ser examinada preliminarmente quanto
constitucional e legal, conforme está
e 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinada a documentação que instrui
se que a instituição em referência

esta Comissão a fim de
aos aspectos jurídico,
previsto nos arts. 195

o processo, constata-
possui personalidade
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juridica, desenvolve atividades filantrópicas, encontra-Fe
em funcionamento há mais de dois anos e seus diretores, oe
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício
de seus cargos.
Destarte. foram cumpridas as exigências contidas na Lei n

3.373. de 13/5/65, alte r ada pela Lei nQ 12.240, de 5/7/96,
para que a entidade possa ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
887/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 889/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, oe autoria do Deputado Leonidio
Bouças, tem como objetivo suprimir dispositivos da Lei n
12.032. de 21/12/95, que colocou novamente em vigor a
cobrança da taxa de segurança pública no âmbito do Estado de
Minas Gerais.
Publicada em 2/7/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta tem o objetivo de extinguir a
cobrança de taxa relativa á expedição de segunda via da
Carteira Nacional de Habilitação e da cédula de identidade
por parte do órgão competente.
Inicialmente, julgamos oportuno lembrar que compete a esta

Comissão avaliar apenas os aspectos constitucionais do
projeto, sem entrar em seu mérito, tarefa que caberá à
Comissão de Administração Pública.
Quanto ã iniciativa legislativa, deve-se ressaltar que não
há nenhuma vedação de ordem constitucional que impeça o
parlamentar de inaugurar o processo legislativo neste caso.
Ao contrário da Constituição Estadual anterior, que não
autorizava o Deputado a deflagrar o processo legislativo
quando a matéria era de natureza tri putária, a atual Carta
Política dispensou um tratamento diferente ao assunto.
A matéria em exame está arrolada no campo legife-'ante do
Estado, conforme se depreende da interpretação do art. 25 da
Constituição Federal. c/c o art. 10. XV, a, da Carta
mineira.
Ainda em relação à competência desta Casa para dispor sobre
o tema objeto da proposição. entendemos ser aplicável á
espécie a regra do art. 61. III. da Constituição Estadual.
Assim, diante dos fundamentos mencionados, não detectamos
óbice que possa prejudicar a tramitação do projeto nesta
Casa.
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Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
889/96.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 890/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
pauta objetiva declarar de utilidade pública o Grêmio
Esportivo Universal, com sede no Município de Setim.
Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão para

que seja examinada preliminarmente, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103. V. a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição tem personalidade jurídica e visa à
prática e ao desenvolvimento do esporte. Está em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, e os membros em
exercício de sua diretoria são pessoas idôneas que nada
percebem pelos trabalhos prestados.
Encontra-se a entidade, portanto, de acordo com os
requisitos estabelecidos pela Lei flQ 12.240, de 5/7/96,
estando apta a ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela jurídicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
890/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 892/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo
Espirita de Evangelização Emmanuel, com sede no Município de
Governador Valadares.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a.
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 12.240, de
5/7/96, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
Constatamos também que a entidade referida tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de
dois anos, não possui fins lucrativos, sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas, que não percebem qualquer tipo
de remuneração pelo exercício de seus cargos.
Dessa forma, não encontramos óbice à tramitação do projeto.
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Concl usão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
892/96 como proposto.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 896/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem flQ 126/96, o Chefe do Poder Executivo

enviou a esta Casa o Projeto de Lei ng 896/96. que dá nova
redação ao caput' do art. 3g da Lei ng 12.082, de 12/1/96.
Publicada em 10/7/96, a proposição, que tramita em regime
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, foi distribuída às Comissões supramencionadas para
receber parecer em reunião conjunta, nos termos do art. 195,
c/c o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 3g da Lei ng 12.082, de 12/1/96, dispõe sobre a
multa a que se sujeitará o proprietário de veiculo que
deixar de usar o cinto de segurança.
O valor da referida multa é de 5 UPFMG5 por infração.
Ocorre que a Medida Provisória ng 1.488, de 9/7/96, em seu
art. 7Q, extingue as unidades monetárias de contas fiscais
estaduais, municipais e do Distrito Federal.
Prevê, ainda, o f 2g do mencionado artigo que os Estados, o
Distrito Federal e os municípios poderão utilizar a UFIR nas
mesmas condições e periodicidade adotadas pela União, em
substituição às respectivas unidades monetárias de contas
fiscais extintas.
Assim sendo, parece-nos claro que o projeto de lei ora
analisado apenas adapta a legislação estadual à legislação
federal quando determina que a multa terá o valor de 60
UFIRs porinfração.
Quanto á competência e à iniciativa da proposição, inexiste
óbice que impeça sua tramitação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
896/96.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
pauta dá nova redação ao 'caput' do art. 3Q da Lei flQ
12.082, de 12/1/96.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade da proposição, vem o projeto, agora, a esta
Comissão para receber parecer, em obediência aos termos
regimentais.

Fundamentação
A Lei ng 8.383, de 30/12/91, em seu art. lg, instituiu a
UFIR como medida de valor e parâmetro de atualização
monetária de tributos, multas e penalidades de qualquer
natureza. O Decreto flQ 37.716, de 29/12/95, estabelece no
art. lg, parágrafo único, que a UPFMG corresponde a 48,98
UFIRs.
Assim sendo, a proposição em apreço vem adequar a Lei ng
12.082, de 1996, à nova realidade, substituindo o valor de
referência. UPFMG. por UFIR. A lei em vigor estabelece a
aplicação de multa no valor de 5 UPFMGs pelo descumprimento
da obrigação de usar o cinto de segurança. A proposição em
apreço estatui o valor de 60 UFIRs por essa infração.
Fazendo a correspondência entre esses valores referenciais,
chega-se à conclusão de que houve um decréscimo de 75.5% no
valor cobrado inicialmente pela a p licação da multa, ou seja,
a futura lei aplica o percentual de 24,5% daquele valor. Tal
porcentagem se ajusta mais à capacidade económica do
cidadão, porquanto o referencial em vigor é muito alto,
onerando sobremaneira o motorista que, por um lapso, se
esqueça de usar o cinto de segurança. A multa prevista para
o descumprimento de uma obrigação tem caráter coibitivo e
visa a diminuir o cometimento de uma infração e não a
acelerar o incremento de receita para os cofres públicos.
A lei que se pretende modificar entrou em vigor no
exercício de 1996, logo só está prevista a arrecadação de
receita decorrente dessa multa no próximo ano, o que não
provoca nenhum impacto no orçamento deste ano.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 896/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Mi guel Martini, relator -
Geraldo Rezence - Marcos Helênio - Paulo Piau - Ajalmar
Silva. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 686/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Renúncia e Pureza ng 1.217. com sede no Município
de Alto Jequitibã.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Visando a dignificar o ser humano, independentemente de
ideologia, a entidade em causa presta relevantes serviços
assistenciais á comunidade.
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Por seu trabalho de valorização das pessoas desassistidas
pela sociedade. consideramos oportuno e merecido o titulo
declarat3rio de utilidade pública que a proposição pretende
outorgar à instituição. Assim, ratificamos o posicionamento
desta Comissão no lg turno.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 686/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comssões, 1 4 de agosto de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 756/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Glycon Terra
Pinto, propõe seja declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Santa Inez, com sede no Municipio de Betim.
Aprovada a matéria no lQ turno, em sua forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no 2g turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é uma instituição de assistência social

que abriga crianças cujas mães são necessitadas e trabalham
fora. Prestando-lhes serviços educacionais em tempo
integral, leva tranqüilidade a diversos lares de Betim.
Visando à integração do menor ao meio familiar, promove
programas voltados especialmente para esse fim.
Dessa forma, a entidade merece ser reconhecida de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
np 756/96 no 2Q turno, ria forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 777/96

Comissão de Saúde e Ação Socia
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Arnaldo Penna,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Particular
Nossa Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São Vicente de
Paulo. com sede no Municipio de Congonhas.
Aprovado o projeto no ip turno, com a Emenda ng 1. cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao disposto no art. 196. lQ, do Regimento
Interno. cumpre-nos elaborar a redação do vencido no lQ
turno, que integra este parecer.

Fundamentação
O mencionado Conselho tem sob sua jurisdição oito
conferências, por meio das quais desenvolve o principal
trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo: a prática da
caridade.
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Os vicentinos membros da SSVP visitam os pobres
semanalmente em seus domicílios e fazem deles uma extensão
de suas próprias famílias.
Em virtude do desprendimento e da nobreza com que realiza o

seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 777/96 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 777/96

Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa
Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 786/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em análise objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso,
com sede no Município de Barroso.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda ng 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
Em cumprimento do disposto no lg do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e
é parte deste parecer.

Fundamentação
A referida Associação é uma sociedade civil, filantrópica,
que vem prestando relevantes serviços de assistência social
e promoção das pessoas.
Em razão da importância de suas atividades, acreditamos ser

justo e oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 786/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 786/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Social de Barroso, com sede no Município de
Barroso.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso, com sede
no Município de Barroso.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data ce sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 801/96

Comissão de Saúde e Ação Socia
Relatório

De autoria do Deputado ivair Nogueira, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidaae pública a Associação
Comunitária do Bairro Niterói, com sede no Municipio de
Bet im.
Após a aprovação do projeto no ig turno, em sua forma

original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade juntar recursos
disponíveis - materiais e humanos - por meio da união de
esforços de seus membros, pondo-os à disposição da
comunidade para a execução de programas de desenvolvimento.
Pelo trabalho que realiza em defesa dos interesses e das
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 801/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
P10 803/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria ao Deputado Francisco
Ramalho, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte
Sião, com seoe no Municipio de Monte Sião.
Aprovado o projeto no ig turno, com a Emenda ng 1. compete
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao disposto no í lg do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação ao vencido. Que segue em anexo
e é parte deste parecer.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, reconhecemos ser pertinente a declaração de
utilidade pública da entidade mencionada, tendo em vista
seus objetivos filantrópicos e assistenciais em prol dos
excepcionais da comunidade de Monte Sião.

Conclusão

2
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 803/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Jorge Hannas. relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 803/96

Declara de utilidade pública a Associação ce Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Monte Siâo, com sede no Municipio
de Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

ce Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte Sião, com
sede no Municipio de Monte Sião.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 804/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - ÂPAE de Itaguara, com
sede no Municipio de Itaguara.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda flQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.
Atendendo ao disposto no f l Q do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo
e é parte deste parecer.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância
de seus trabalhos na área assistencial.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 804/96 no 2g turno, na forma co vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 804/96

Declara de utilidade pública a Associação Ce Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Itagua r a, com sede no Municipio
de Itaguara.
A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade púolica a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Itaguara, com
sede no Municipio de Itaguara.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 805/96
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria da nobre De putada Maria José Haueisen. o projeto
de lei em exame visa a declarar de utilidade pública o
Hospital Nossa Senhora das Neves de Pavão, localizado no
Município de Pavão.
Aprovado o projeto no lg turno, como apresentado, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar, de caráter
filantrópico, atua na área da saúde. atendendo aos carentes
que nela têm seu único amparo na região. Recentemente, criou
o Clube das Mães, para assistência à maternidade. á infância
e a pessoas da terceira idade.
Sua atuação merece o nosso apoio, pois a saúde, apesar de
dever do Estado, para os carentes só existe quando entidades
como esta levam socorro aos marginalizados e excluídos da
sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 805/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 810/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em exame visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana, com
sede no Município de Mariana.
Aprovado o projeto no ig turno com a Emenda ng 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em pauta objetiva realizar atividades de alcance
social. notadamente no campo da educação, da habilitação e
do lazer do excepcional. bem corno oferecer treinamento ao
pessoal que com ee deverá trabalhar.
Desenvolve também trabalho junto aos poderes públicos para

conseguir medidas e normas ce interesse dos excepcionais.
E meritória. pois, a iniciativa de declará-la de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação CO Projeto de Lei
flQ 810/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 14 ae agosto de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 810/96

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Mariana, com sede no Município de
Mariana.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana, com
sede no Município de Mariana.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 821/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente de Amparo aos Idosos - ABAI -, com
sede no Município de Guaraciaba.
A proposição foi aprovada no 1Q turno, na forma proposta,
cabendo a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre ela no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiteramos o entendimento desta Comissão no lQ turno de que
é justa e meritória a outorga do titulo declaratório de
utilidade pública ã Associação em tela, visto tratar-se de
entidade sem fins lucrativos, destinada, na forma
estatutária, a prestar assistência gratuita aos idosos da
comunidade local.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 821/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996-
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 822/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Fraternidade e Justiça flQ 32. com sede no Município
de Belo Horizonte.
O projeto foi aprovado no lQ turno, na forma apresentada,
e, agora, compete a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,

declaramos ser pertinente a outorga à referida Loja Maçônica
do titulo declaratório de utilidade pública, haja vista os
relevantes serviços øe caráter filantrópico prestados pela
entidade.

Conclusão
Em vista co aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 822/96 na forma original.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.490/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

Por meio do requerimento em epigrafe, pretende o Deputado
Jairo Ataide seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário da Fazenda com vistas a q ue o Estado amplie os
limites de isenção referentes ao faturamento minimo das
microernpresas e do pequeno produtor rural, a exemplo de
proposta do Governo Federal.
Publicado em 15/6/96, veio o requerimento para deliberação
desta Comissão, nos termos ao art. 104. III. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição é oportuna, uma vez que o Governo Federal

encaminhou projeto de lei ao Congresso Nacional ampliando o
limite de isenção aos impostos federais em favor das
microempresas de R$79.000,00 para R207.000,00, valor este
correspondente ao seu faturamento anual.
No entanto, como o requerimento em tela diz respeito à
isenção de impostos estaduais, notadamente o ICMS,
apresentamos o Substitutivo ng 1, de modo a adequar a
proposição ao disposto na Lei ng 10.992. de 29/12/92. e no
Decreto ng 34.566. de 26/2/93, que tratam do Regulamento da
Microempresa. da Empresa de Pequeno Porte, do Microprodutor
e do Produtor de Pequeno Porte.
O art. 233. f lg, da Constituição Estadual preceitua que o
Estado dará tratamento diferenciado e simplificado ás
microempresas nos campos administrativo, tributário,
crediticio e de desenvolvimento empresarial.
Atualmente, nos termos das normas legais citadas, a isenção
contempla apenas as microempresas e os microprodutores
rurais que tenham receita bruta anual igual ou inferior a
1.000 LJPFMG5, o equivalente a 48.000 UFIRs, uma vez que o
Estado de Minas Gerais substituiu a UPFMG pela UFIR, nos
termos do Decreto ng 37.716. de 29/12/95.
A faixa de isenção, aessa forma, está bem abaixo da
expectativa desse importante segmento da economia mineira,
que abrange cerca de 300 mil micro e pequenas empresas.
segundo dados do SEBRAE. além de inúmeos produtores rurais
de pequeno porte.
Assim, é oportuno q ue o Estado defenda a ampliação da
isenção no ámbito ao CONFAZ, nos termos do art. 155,XII, 'g'.
da Constituição Federal e da Lei Complementar ng 24. de
1975, recepcionada pelo art. 34. í 8p . do Ato aas
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Requerimento ng 1.490/96 na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO No 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer, nos termos
regimentais, seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário de Estado da Fazenda com vistas à adoção de
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Providências visando ampliar os limites de isenção do ICMS
para as microempresas, os rnicroprod.jtores e os produtores
rurais de pequeno porte, previstos na Lei nQ 10.992. de
1992, e no Decreto flQ 34.566. de 1993.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1996.
Alencar da Silveira Júnior, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e João Leite
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei np 919/96 - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Ermano Batista - 2g Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ariivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Geraldo Santanna - Irani
Barbosa - Jairo Ataide - João Leite - José Henrique -
Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcel los.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h14min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a 1 Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 919/96

Acrescenta parágrafo ao art. lo cia Lei nQ 9.532, de 30 de
dezembro de 1987.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica acrescentado ao art. lQ da Lei flQ 9.532. de
30 de dezembro de 1987, o seguinte lQ, renumerando-se o
parágrafo único:
"Art. l Q - ...............................
1 - Aos Diretores de estabelecimentos estaduais de

ensino, fica assegurado o direito de continuar recebendo a
remuneração do cargo após o cumprimento de 5 (cinco) anos de



exercido, desde que a exoneração não seja a pedido ou por
penalidade.".
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A legislação atual dispõe que o apostilamento
dos servidores públicos com a remuneração integral é
garantido somente após dez anos de exercício do cargo.
NO caso especifico do servidor do magistério investido na
função de Diretor de estabelecimento escolar, o provimento
no cargo depende de eleição, e só é permitida a reeleição
por determinados períodos, que, somados, não atingem o
limite de dez anos; dessa forma, os Diretores das escolas
públicas estaduais não podem obter o beneficio do
apostilamento com a remuneração integral.
Os mencionados Diretores são professores que,

anteriormente, detinham um cargo de magistério acrescido ae
aulas facultativas: nessas condições, poderiam aposentar-se
em 2 cargos, trabalhando 40 horas por semana, em 2 turnos.
Como Diretores, passaram a trabalhar em 3 turnos. Ao
retornarem à condição de professores, ao término dos
mandatos eletivos permitidos, ou ao se aposentarem, perdem
as vantagens salariais integrais, o que não é justo. Os
professores conservam os benefícios de seu cargo e das aulas
facultativas; já os Diretores não têm como conservar as
vantagens integrais de seu cargo e perdem as aulas
facultativas.

Em outras palavras, findos os mandatos eletivos permitidos,
os Diretores retornam ao exercido do magistério ou se
aposentam em condições salariais piores que aquelas oue
detinham na época do provimento. Consideramos esse um
Critério injusto: é necessário que ele seja, urgentemente,
revisto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
Parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano

Batista.
O Deputado ErElano Batista - A inverdade sempre dói. em

qualquer lugar e circunstância. E nos dói mais ainda quando
endereçada à entidade errada, em especial uma instituição de
natureza pública que tem pestado, Po r toda sua existência.
uma invejável ficha de bons serviços à comunidade, como é o
caso aa CEMIG. de notório valor econômico e social.
Estranhamos, pois, com justas razões, que o ilustre
Deputado Federal Philemon Rodrigues, a quem consideramos
pela seriedade de propósitos, tenha cometido o grave
equívoco de encaminhar requerimento ao Ministro de Minas e
Energia pedindo que 'esclareça as razões dos recursos
destinados á energia elétrica em Minas estarem sendo
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aplicados em regiões desenvolvidas do Estado, em detrimento
das demais.
Alegando disparidade na política utilizada para a aplicação
desses recursos, aquele parlamentar pede informações sobre
os investimentos do setor nas diversas regiões do Estado, de
92 a 95, levantando, com isso. discutíveis mas serissimas
dúvidas sobre a austera política estadual em rel ação ao
setor. Essa política, por reconhecido mérito, amiúde vem
sendo alvo dos maiores elogios por parte daqueles que estão
mais afeitos a esse trabalho.
E lamentável que ocorram expedientes dessa ordem, justo
numa área de planejamento equilibrado, de execução
ponderada, objetiva, sóbria, e que se constitui no mais
promissor dos fatores de desenvolvimento regional.
O bom nome da CEMIG extrapola os limites do Estado, mas,
infelizmente, há conterrâneos que olvidam esse fato. Todas
as regiões estão sendo atendidas conforme as necessidades
que delas emergem, mediante adesão do municipio, condição
sine qua nor para o acesso ao serviço, sem promoções
eleitoreiras e desnecessãias. segundo um rigor de
propósitos e num ritmo racional, preestabelecido,
transparente, inquestionável. Nada ali é feito afoitamente
para justificar mera presença. A CEMIG é uma empresa
moderna.
E. assim, de se lamentar que o Deputado Philemon Rodrigues
tenha recorrido a um expediente, data venha,
reconhecidamente improcedente, num momento de escassez de
recursos, quando o Governo Estadual se desdobra para tentar
a canalização de novas fontes de receitas, indispensáveis
para a continuidade operacional da empresa no sentico de
suprir a crescente demanda.
Se os recursos endereçados a Minas já são tão limitados,
pedidos dessa orcem só podem cola porar, desastrosamente,
para retardar as novas liberações e prejudicar
particularmente o Estaco. E a temerosa iniciativa de expor o
Estado ao prejuízo não é, não deve ser nunca a opção de um
parlamentar frente ao povo que o elegeu.
Foi infeliz o requerimento do nobre Deputado, e não podemos

deixar de aqui apresentar o nosso mais veemente protesto
pelo levantamento extemporâneo e injusto de uma dúvida
infundada quanto ao trabalho equânime daquela empresa que
lidera o setor energético em Minas e se sobressai no Brasil
pelo seu vanguardismo.
Reiteramos, desta tribuna, a nossa convicção da excelência

da CEMIG em termos de obras empreendidas e da sua dinâmica
de prestação de serviço. Ela é, induvidosamente, uma das
mais altas expressões do espirito empreendedor mineiro, base
sólida de nossa economia e, como tal, merecedora de nossos
aplausos e nossa defesa quando vitima de equívocos. A CEMIG,
com sua organização exemplar, com o pragmatismo que imprime
às suas metas, com a preocupação de melhorar constantemente
a qualidade dos serviços que presta, obviamente é uma
empresa que nos oferece tanto motivo de orgulho Quanto de
confiança no seu potencial, como fator de integração
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econômica para todo o Brasil. A empresa, hoje, com o que
tem, com o que pode fazer e oferecer, é uma instituição
imprescindível para a nossa economia. E é justamente por
isso q ue ela prima por estar em contínua evolução, revelando
um progresso espetacular nos últimos anos.
Por um dever de justiça é bom que se diga que a CEMIG não
tem aplicado com disparidade" os recursos disponíveis. Pelo
contrário, ela tem sido de uma imparcialidade elogiável, o
que atesta a correção de seus hábeis dirigentes. Para quem
busca conhecer a realidade da empresa, para quem viaja pelo
Estado e observa de forma isenta o seu trabalho, é fácil
atestar que é magnifico, irrefutável, utilíssimo e eficaz o
desempenho da CEMIG.
Acontece, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o seu projeto

de eletrificação intitulado Luz de Minas tem a participação
dos municípios. E certo que eles precisam manifestar o seu
interesse, sua disponibilidade orçamentária para a
contrapartida, Que é descendente na medida do aumento das
unidades atendidas e da redução do espaço contemplado. Até
nisso se vê cue o estimulo oferecido pela CEMIG visa
prioritariamente ás áreas de maior carência, o que invalida
a investida ao parlamentar federal.

22 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) -Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2 5à Fase do Pequeno
Expediente, compreendendo a leitura de comunicações e os
pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas pela Comissão de Defesa Social -
aprovação, na 17 Reunião Ordinária, dos Requerimentos ns
1.503 e 1.522 a 1.525/96. do Deputado Dimas Rodrigues: pela
Comissão de Educação - aprovação, na 39a Reunião Ordinária.
dos Projetos de Lei ngs 790/96, do Deputado Ivair Nogueira.
e 798/96. do Deputado Anivaldo Coelho, e dos Requerimentos
ngs 1.514/96, do Deputado tDrahim Jacob; 1.517, 1.526 e
1.531 a 1.542/96, do Deputado Wanderley Ávila; 1.518 a
1.520/96, da Deputada Elbe Brandão; 1.528/96. do Deputado
Paulo Schettino. e 1.529/96, do Deputado Romeu Queiroz
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Simão Pedro Toledo
(2) - falecimento dos Srs. Pedro Wohlers, em Toledo, e
Raymundo Pessoa, em Belo Horizonte; Marcelo Gonçalves -
falecimento da Sra. Celuta Alvim, em Divinôpolis; e Rémolo
Aloise - falecimento da Sra. Rosa Jorge Zeitune, mãe do
Deputado Toninho Zeitune, em Guaxupé. (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia
19. às 20 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 129a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE AGOSTO DE 1996

Presidência cos Deputados Agostinho Patrús e Wanderev Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e votação de proposições:
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei flQ 879/96; discursos
dos Deputados Gilmar Machado e Marcos Helênio; Requerimento
do Deputado Romeu Queiroz; deferimento; votação do
Substitutivo ng 2, salvo emendas e destaque; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quorum para
votação: anulação da votação; chamada para recomposição de
número regimental; existência de 'quorum para votação;
renovação da votação do Substitutivo nQ 2, salvo emendas e
destaque; aprovação; votação do art. 2Q do Substitutivo ng
2, destacado: questão de ordem; leitura do destaque;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
votação da Emenda flQ 5; q uestão ce ordem: leitura ca emenda:
rejeição; prejudicialidade cas Emendas ns a 4 e 6 -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêrnolo Aloise - Maria José HaueiSefl - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Cliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Luiz António Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Goctnno - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo vasconcelios - Sebastião
Helvécio.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1g PARTE
Ata

- O Deputado Ibraflim Jacob, 3Q-Secre:ário, nas funções de
2Q-Secretario, procede á leitura ca ata Ca reunião anterior.
aue é a provada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 51 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei

flQ 879/96. do Deputado Miguel Martini, que altera o art. 56
da Lei ng 6.763, de 26/12/75 (parcelamento de débito fiscal
- ICMS - e redução de multas). Á Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
flQ5 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela sua aprovação com as Emendas flQ5 1 e
2. da Comissão de Justiça, e com o Substitutivo ng 1, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição
da Emenda flQ 5 e pela aprovação das Emendas ngs 3, 4 e 6,
que, entretanto, ficaram prejudicadas, uma vez que estão
contidas no Substitutivo flQ 2, que a referida Comissão
apresenta. Para encaminhá-lo, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

queremos, no encaminhamento dessa matéria, expressar aquilo
que já vimos colocando durante toda a discussão desse
projeto.

No final cio primeiro semestre, inclusive, tentou-se acusar
a Bancada do PT de inviabilizar a votação desse projeto, e
ficou agora demonstrado que não era verdade.
Ao mesmo tempo, o projeto precisava ser modificado,
precisava de adaptações, e hoje, mesmo com o Substitutivo ng
2 apresentado, não se resolvem todos os problemas que vimos
nessa matéria. E preciso que, ao se discutir essa questão,
abra-se um profundo debate e que o Estado tenha a coragem de
enfrentar o problema da 

p
olítica fiscal.

Hoje, esse é um dos principais problemas que enfrentamos
neste Pais, O Governo jogou pesado na Questão da previdência
e na questão da reforma administrativa, mas não está tendo a
coragem de discutir a questão fiscal e tributária. A Bancada
do PT tem colocado sistematicamente que é necessário essa
reforma, porque da forma como estamos trabalhando hoje não
dá mais. Hoje, a poHtica do Governo é de desmontar o
sistema de fiscalização do Estado, é de desestruturar a
Secretaria da Fazenda, não permitindo aos seus técnicos, aos
seus funcionários e fiscais que desenvolvam um trabalho
eficiente de fiscalização.
Podemos pegar a média nacional. Darei o exemplo de Santa

Catarina, que possui 3% do PIB e arrecada em torno de
R$150,000.000,00. No caso de Minas Gerais, que detém hoje em
torno de 12% do PIB nacional, deveriamos estar arrecadando
de ICMS R$600.000.000.00. No entanto, mal Conseguimos
recolher R$400.000,000,00, Isso demonstra que há uma
sonegação em torno de R$200.000.0,00, ou seja, 1/3 de tudo
aquilo que estamos arrecadando hoje.
Por isso, faltam recursos para manter os salários e para

conceder reajustes. Por culpa dos servidores? Não. Por culpa
do Governo, que não permite uma ação eficiente da
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ási

fiscalização. Essa é a crítica que fazemos. Esse é o debate
que queremos fazer.
O Deputado Miguel Martini tentou insinuar que eu não
impediria essa votação. A Bancada do PT votou nas comissões
e vai votar aqui em plenário, mas queremos discutir e
debater porque essa sempre foi a nossa posição. Queremos
saber qual é a resposta que o Governo e a Secretaria dão a
isso. Queria ver o Deputado dizer que essas informações não
conferem com a realidade. Gostaria, então, de pegar a
entrevista do Secretário da Fazenda e mostrar ao ilustre
Deputado. Essa é a Questão que queremos debater.
O Governo tem que dar essa resposta. O povo não pode
continuar sendo enganado, e. ao mesmo tempo, os funcionários
serem culpados pela falta de recursos e pelo não
funcionamento da máquina. A responsadilicade é do Governo, é
de quem administra. E exatamente por isso que a Bancada do
PT vai votar esse projeto, mas deixará a sua posição e a sua
critica em relação a essas questões que não foram
resolvidas.
A multa existe não para que o Governo faça caixa, mas para
servir como instrumento de inibição da sonegação. A multa de
trânsito existe não para aumentar a receita do Estado, mas
para fazer com que as pessoas tenham mais cuidado, não
atropelem as outras, não estacionem em locais proibidos,
etc. Esse é o nosso entendimento: as multas não existem para
aumentar o caixa do Estado.
Para concluir, queremos dizer que estaremos votando o
projeto, mas tentaremos aperfeiçoá-lo com novas emendas, no
2g turno. Ao mesmo tempo, vamos continuar cobrando do
Governo do Estado que pare de sucatear a Secretaria da
Fazenda, que melhore as condições de vida aos servidores e
combata, ae frente, a sonegação e Que não a estimule. Muito
obrigado
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar o
projeto, o De p utado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, püb'ico presente, queremos também fazer o
encaminhamento co Projeto de Lei nQ 879/96, do Deputado
Miguel Martini. que altera o art. 56 da Lei nQ 6.763. de
1975, sobre parcelamento de débito fiscal.
Tenho alguns comentários a fazer. Em primeiro lugar, quero

afastar o argumento de sectarismo que tentam impor ao nosso
partido. Não agimos assim; tivemos todo o cuidado em
analisar as conseqüências desse projeto. Entendemos que é
fundamental termos uma política tributária para o Pais e
para o Estado, e, não, formas capciosas para atender, muitas
vezes, a determinadas empresas. como foi o caso da Paraibuna
de Metais. Queremos fazer uma discussão ampla, que nos
permita definir uma politica de atendimento a todas as
empresas, principalmente as microempresas e as pequenas
empresas.
Devemos ter cuidado ao analisar um projeto da envergadura

do q ue ora estamos encaminhando, q ue foi feito a quatro
mãos: Secretaria ca Fazenda e Deputaco Migue Martini. Isso
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não retira o mérito da iniciativa do Deputado Miguel
Martini, mas não podemos esquecer que o projeto foi montado
sob o controle da Secretaria da Fazenda e sob o aplauso da
FIEMG e da Associação Comercial. Gostaríamos de saber se as
pequenas empresas também estavam ali representadas. Dai o
nosso pedido - que foi atendido - para que houvesse um
debate com o Sindicato dos Fiscais de Minas Gerais -
SINDIFISCO - e o Secretário João Heraldo. O debate foi
interessante e rico, mas, apesar de sua linha liberal,
trouxe-nos mais dúvidas, já que muitos números apresentados
eram contraditórios. Na visão do Secretário da Fazenda, com
a cobrança das multas haverá um aumento na receita, de
R$15.000.000,00 para R$21.000.000,00, o que corresponde a 2%
da receita do ICMS, que está em torno de R$450.000.000.00.
Para o representante ao SINDIFISCO, com a extensão do prazo
para o pagamento das multas, haverá uma queda de 50% na
receita. Hoje, o prazo médio para negociação é de 36 meses:
ele passaria para 60 meses, O seu raciocínio é correto.
Essas são as dúvidas que apresentamos aos Deputados membros

da Comissão de Fiscalização Financeira, e pedimos a tocos os
colegas que não votem açodadamente, sem conhecer, de fato, o
projeto, e que, aqui no Plenário, não votemos esse projeto
manifestando-nos apenas ao nos levantarmos e nos
assentarmos. Pedimos que todos conheçam bem o que estarão
votando, porque esse projeto atinge 64 mil empresas.
Quero fazer ainda um protesto contra a atuação da Comissão
de Fiscalização Financeira. Ontem, num grande desrespeito a
este Deputado, que tinha feito um pedido de vista, não para
tumultuar, mas para enriquecer o debate, aprovaram o projeto
sem esperar o prazo regimental de 15 minutos. Essas coisas
prejudicam a imagem do Legislativo. Queremos ouvir um pouco
mais. Não sabemos se as microempresas estão alijadas do
projeto. E não se deve dizer que há uma Proposta que vã
atingi-Ias. Essa isenção de R$130.00 é ridicula, é brincar
com um problema sério. Para quem isentou em R$60.000.000,00
uma Parai puna, falar em R$130,00 chega a ser chacota. E
preferível que essa parte do projeto seja suprimida. Ontem,
no debate com o SINDIFISCO e com o Secretário, houve alguns
esclarecimentos. Mas alguns Deputados apenas se limitaram a
elogiar a competência do Secretário. Deram-se por
satisfeitos e foram embora antes do término do debate. E
isso que não queremos. Temos o direito de discutir esse
projeto, esse é um papel de independência. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Romeu Queiroz, em que solicita destaque para o art. 2Q do
Substitutivo nQ 2 ao Projeto de Lei ng 879/96. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do
art. 244 do Regimento Interno.
Em vot ação, o Substitutivo flQ 2, salvo emendas e destaque.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
0 Sr. Presidente - E regimental.
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- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Não há reunião ce comissão, votaram a
favor 31 Deputados. Não houve voto contrário. Não há

"quorum" para votação, e, por isso, a Presidência torna sem
efeito a votação do Substitutivo flQ 2 e convida o Sr.
Secretário para proceder á chamada para recomposição de
número regimental.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Responderam á
chamada 43 Deputados. Encontram-se nas Comissões 6
Deputados. A	Presidência vai renovar a votação do
Substitutivo ng 2. salvo emendas e desta

q
ue. Solicito aos

Deputados Que ocupem os seus lugares. Em votação, o
Substitutivo ng 2, salvo emendas e destaque. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, o art. 2Q do Substitutivo ng 2.
destacado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, pela ordem.
Para faci'itar o entendimento, gostaria que fosse feita a
leitura co artigo.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário que proceda á leitura ao artigo.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Lê:)
"Art. 2 - Sobre o crédito tributário decorrente de
inadimplência informada pelo contribuinte, não haverá
lavratura de auto de infração, bem como fica vedada a
aplicação da multa prevista no inciso II do art. 56,
enquanto não esgotado o prazo previsto na alinea a do
inciso 1 ao mesmo artigo".
O Sr. Presidente - Em votação, o art. 2Q do Substitutivo ng
2. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - votaram contra 33 DeQutados; votou a
favor 1 Deputado. Houve 3 votos em branco, e na 6 Deputados
em reuniões de comissões. Está, portanto, r ejeitado o art.
2g do Substitutivo ng 2.
Em votação, a Emenda ng 5, que recebeu parecer pela

rejeição.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Peço seja feita a leitura da
Emenda ng S. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. lg-Secretário. Deputado
Rémolo Aloise, cue proceda á leitura da Emenda ng S.
- A Emenda ng 5, lida pelo Sr. Secretãrio. foi publicada na

edição de 19/7/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 5, q ue recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei rig 879/96 na forma
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do Substitutivo flQ 2, ficando rejeitados o art. 2Q do
referido Substitutivo e a Emenda ng 5 e prejudicadas as
Emendas flQS 1 a 4 e 6. A Comissão de Fiscalização
Financeira. 

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 15 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA. DESPORTO E TURISMO E LAZER
As quinze horas e quinze minutos do dia dois de julho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado, Dinis
Pinheiro e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao
Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente, o Deputado João Leite assume a direção dos
trabalhos e. havendo número regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Registra-se, também, a
presença dos Deputados Antônio Júlio, Antônio Roberto e José
Henrique. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião
se destina a ouvir a Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro.
Secretária da Educação, e o Sr. João Batista dos Mares Guia,
Secretário Adjunto da Educação, Que irão prestar informações
sobre o Plano de Políticas Públicas e Ensino Médio:
Diagnóstico e Perspectivas, e apreciar a matéria constante
na pauta. Registra-se, nesta oportunidade, a presença do Sr.
José Oswaldo Lasmar, Pró-Reitor de Planejamento da uEMG, que
assiste aos trabalhos. A Presidência pede aos convidados que
tomem assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, autor do requerimento que motivou esta
reunião, para cue faça suas considerações iniciais. Após, os
convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à
fase de debates, conforme consta nas notas taauigráficas. A
seguir, a Presidência informa aue não será apreciada a
matéria da pauta por falta de "quorum'. agradece a presença
dos convidados, dos Deputados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
Irani Barbosa. Presidente - Geraldo Rezende - João Leite.

ATA DA 23a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas do dia três cc julho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, Miguel Martini e
Clêuber Carneiro (substituindo os dois últimos aos Deputados



Simão Pedro Toledo e Leonidio Bouças, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PFL), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Miguel Martini. Geraldo
Rezende, Clêuber Carneiro, Alencar da Silveira Júnior e João
Leite (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por
indicação tia Liderança do PSDB). membros da Comissão de
F iscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental. o Presioente. Deputado Geraldo Santarna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o lQ Turno do Projeto de Lei ng 879/96, do
Deputado Miguel Martini, que altera o art. 56 da Lei ng
6.763. de 26/12/75. tendo Sido designados relatores os
Deputados Arnaldo Penna, pela Comissão de Constituição e
Justiça. e Alencar da Silveira Júnio r , pela Comissão ce
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na ausência do
relator da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Clêuber Carneiro, que
emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 2. O
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária emite parecer pela aprovação do projeto, no lQ
turno, na forma do Substitutivo nQ 1. que apresenta, com as
Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de Constituição e Justiça.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo
Penna - Simão Pedro Toledo - Ajalmar Silva - Geraldo Rezende
- Miguel Martini - Elbe Brandão - Paulo Piau. -
ATA DA 25 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de
iulrio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados José Ma"ia Barros. Geraldo
Rezende (substituindo este ao De putado Bonifácio Mourão, por
indicação Da Liderança Co PMDB) e Elbe Brandão, membros da
sup racitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado
José Maria Barros assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião. Em seguida,
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência distribui à
Deputada Elbe Brandão o Projeto de Lei ng 868/96 e passa-se
à fase de discussão e votação do projeto, matéria de
deliberação conclusiva das Comissões. A relatora apresenta
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da

e proposição. Que, discutida e votada, é aprovaca. A
Presidência suspende a reunião por prazo indeterminado.
Reabertos os trabalhos às 11h20min, o Presidente distribui à
Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ngs 469/95 e 647,
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808, 813 e 834/96 e os Projetos de Resolução flQS 866. 867 e
872/96. Passa-se, então, à discussão e á votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 469/95 e 647. 808, 813 e 834/96 e dos Projetos de
Resolução flQS 866, 867 e 872/96. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão - José

Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
P4Q 614/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em pauta pretende autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de São Francisco de Paula.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/12/95, a matéria
vem á Comissão de Constituição e Justiça para que seja
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.
Cumprida a

 

 diligência solicitada anteriormente, esta
Comissão passa, agora, à análise da proposição.

Fundamentação
Cumprindo exigência do art. 18 da Constituição Estadual e
do art. 17, 1, da Lei Federal ng 8.666, de 21/6/93, que
institui normas gerais para licitações e contratos da
administração pública no âmbito dos Poderes da União, aos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, alterada pela
Lei ng 8.883, de 1994, a proposição em exame vem submeter a
pretendida doação ao crivo autorizativo dos membros desta
Casa.
O processo está instruído com os Ofícios
OF/GAB/SEC.ADJ/072/96, da Secretaria de Administração, e
OF.Nr.2111/96-DÂL2, da PMMG. nos Quais há discordância
expressa ao projeto de lei em questão, pois a Policia
Militar pretende utilizar o imóvel para a construção de sua
sede no município.
A alienação de bens do Estado, além da prévia autorização
legislativa, depende também da concordância do titular da
pasta à qual o imóvel está afetado.
No caso específico do projeto de lei em exame, a existência

de manifestação clara quanto a sua inoportunidade, conforme
consta da documentação encaminhada pelo Poder Executivo,
indica a impossibilidade de concordância com a proposição
por parte do Governador do Estado.



vale lembrar aqui o art. 13 da Carta mineira, que consaarou
o principio da razoabilidade nos atos do poder público, que
consiste basicamente na atuação do agente público conforme a
razão e o justo, a fim de se evitarem exageros e
incoerências de atitudes. Embora não exista um padrão de
razoabilicjade, é em função do caso concreto que tal
principio se torna exigível.
Dadas as condições acima mencionadas, não seria razoável o
prosseguimento da tramitação da matéria, que, ao que tudo
indica, não será, caso aprovada, sancionada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
ng 614/95.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Elbe Brandão - Marcos Helênio - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 709/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria de Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Evangélicos de Pará de Minas, com sede no Município oe
Pará de Minas.
Publicado em 23/3/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c O art. 103, V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96. que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A Associação referida atende às condições estabelecidas
pela citada lei, tendo em vista a documentação apresentada,
razão pela qual não encontramos óbice à tramitação co
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei np
709/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 825/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Cecé. o projeto de lei em
tela declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente COS Moradores do Município de Abaeté, com sede
no Município de Abaeté.
Após publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a",
do Regimento Interno.
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Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 12.240, de
5/7/96, que disciplina os requisitos necessários à
declaração de utilidade pública de entidades. A Associação
referida atende às condições estabelecidas pela citada lei,
tendo em vista a documentação que ilustra o processo, razão
pela qual não encontramos óbice à tramitação do projeto.
Entretanto, sob o as pecto formal, julgamos necessária a

apresentação de emenda ao art. ig da proposição.
Conclusão

Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
825/96 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Beneficente dos Moradores do MuniciDio de
Abaeté, com sede no Município de Aõaeté.".
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Antônio Genaro - Marcos Helénio.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 847/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n

847/96 visa declarar de utilidade pública a Associação União
Jovem a Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no Município de
Patos de Minas.
Publicado em 8/6/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
195. c/c o art. 103. V. 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A UJCC atende ás condições estabelecidas pela citada lei,
tendo em vista a documentação apresentada, razão pela qual
não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
847/96 na forma original.
Sala cas Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Marcos Helénio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 850/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
pauta tem por objetivo declarar de utilidade pública a



Associação Beneficente e Comunitária Ainda Resta uma
Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a', do
Regimento Interno, após publicada, veio a matéria a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico. constitucional e legal.

Fundamentação
As normas para que as sociedades sejam declaradas de
utilicade pública constam na Lei rig 12.240, de 5/7/96, que
altera o art. l Q da Lei ng 3.373, de 12/5/65.
De conformidade com o disposto no art. lg desta lei, as

sociedades civis, as associações e as fundações constituídas
ou em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade, podem ser contempladas
com o titulo declaratório de utilidade pública, desde que
atendam aos seguintes quesitos: ter personalidade juridica,
estar em funcionamento ná mais de dois anos, e serem seus
Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos
exercidos.
Examinada a documentação juntada ao processo, constata-se o

pleno atendimento ás re f eridas exigências.
Conclusão

Em face do exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
850/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 852/96
Comissão de ConstitLição e .Jstiça

Relatá-lo
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
ng 852/96 tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Clube de Mães Maria Germana Ribeiro - CL(JMAGER -. com sede
no Município de Belo Oriente.
Publicada a proposição em 14/6/96, de conformidade com o
Regimento Interno, compete a esta Comissão examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico.
constitucional e legal.

Fundamentação
O referido Clube, sem fins lucrativos,tem personalidade
juridica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos.
e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, que não
perceoem remuneração pelas funções exercidas.
Constatamos que foram preenchidos os requisitos estipulados
pela Lei ng 12.240. de 5/7/96. que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
852/96 com a Emenda flQ 1, aDresentada a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte 'edação:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública o Clube de
Mães Maria Germana Ribeiro - CLUMAGER -, com sede no
Município de Belo Oriente..
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Antônio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 854/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relator mo
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São
Sebastião do Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de
São Sebastião do Paraíso.
Após publicada, veio a proposição a esta Comissão a fim de
ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme está previsto nos arts. 195
e 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria concernente à outorga de titulo declaratôrio de
utilidade pública está disciplinada pela Lei ng 3.375, de
13/5/65, cujo art. lQ foi alterado pela Lei ng 12.240. de
5/7/96.
Conforme se depreende da documentação que compõe o auto do
processo, o Sindicato em tela está habilitado a receber o
pretendido titulo.
No entanto, é conveniente aprimorar a redação do art. l Q do
projeto, razão pela qual apresentamos a Emenda ng 1
formalizada na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, Dela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto ae Lei ng
854/96 com a Emenda ng 1. a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. ]o, a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do
Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 855/96
Comissão ce Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Simonésia, com sede no Município de Simonésia.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. 'a', do
Regimento Interno, após publicada, veio a matéria a esta
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Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme dispõe o art. l Q da Lei flQ 3.375. de 13/5/65.
alterado pela Lei flQ 12.240, de 5/7/96. oodenn ser
contempladas com o titulo declaratôrio de utiuiaade pública
as sociedades civis, as associações e as fundações
constituicas ou em funcionamento no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coetividade.
desde que estejam em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria seja composta por membros de reconhecida
idoneidade, não remunerados pelo exercício de suas funções.
Examinados os documentos que compõem o processo, constata-

se o pleno atendimento ás exigências legais.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
855/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Antônio Genaro - Marcos Helênio

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 859/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em tela declara de utilidade pública o Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ponte Nova, com
sede no Município de Ponte Nova.
Publicado em 20/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinando-se a documentação anexada à proposição.

verifica-se que a referida entidade atende aos reduisitos da
Lei nQ 12.240, de 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública.
Por esse motivo, não existe óbice á tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela lega l idade do Projeto de Lei ng
859/96 na forma proposta.
Saia das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, reI ator

Marcos Helêr,io - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 860/96
Comissão de Consttuição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro
Alto, com sede no Município de Vespasiano.
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Publicado em 20/6/96. vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v,
a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame obedece aos requisitos estipulados pela
Lei ng 12.240, de 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades. Constatamos, portanto, que a
referida Associação tem personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que nada recebem pelo seu trabalho.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
860/96 no 1 Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Marcos Helênio - Antônio Genaro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 864/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em pauta visa a declarar de utilidade pública a
Associação Regional dos Professores - ARP -, com sede no
Município de Passos.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/6/96, foi o

projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 195. c/c O art. 103, V. 'a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais
pertinentes à matéria, verificamos ter a entidade cumprido o
Que determina a Lei ng 12.240. de 5/7/96, que estabelece os
requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Portanto, nada impede a tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
864/96 no iQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Antônio Genaro - Marcos Helêriio.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 870/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em

pauta objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Rios de Agua Viva, com sede no Município de Ipatinga.
Após publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a'.
do Regimento Interno.

Fundamentação
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A matéria em exame tem como suporte a Lei flQ 12.240, de
5/7/96, que prevê os requisitos necessários à declaração de
utilidade pública de entidade.
A Associação referida atende às condições estabelecidas
pela citada lei, tendo em vista a documentação q ue ilustra o
processo, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação
do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
870/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 871/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José 8raga, o projeto de lei em tela

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Povoado de Lapa do Espirito Santo, com sede no Município de
São Francisco.
Publicado em 27/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Tendo em vista a documentação apresentada, verifica-se que

a referida Associação atende aos requisitos constantes na
Lei nQ 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.
Por tal motivo, não existe óbice á tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e Dela legalidade do Projeto de Lei ng
871/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaloo Penna, relator -
Marcos Heénic - António Genarc.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 873/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epigrafe institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo.
Publicada no"Diário do Legislativo" em 28/6/96, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para exame
preliminar quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195. c/c O art. 103. V. "a.
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto ce lei sob análise cuida de instituir programa
com o objetivo de promover a alfabetização de jovens e
adultos, em cumprimento ao disposto no art. 76 do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.
A Constituição da República, no art. 205, define a educação
como direito de todos os brasileiros, considerando-a, ainda,
elemento imprescindível ao desenvolvimento e à consolidação
da consciência da cidadania. Entre as ações a serem adotadas
na área da educação, as que visam à erradicação do
analfabetismo devem ser vistas como prioritárias, como se
depreende do disposto no art. 214, 1, da Lei Maior.
A Carta mineira, em consonância com o disposto na
Constituição Federal, além de considerar a educação um
direito social, prevê, no art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, uma concentração de esforços
para a erradicação do analfabetismo, com a aplicação de não
menos do que 12,5% da receita de impostos em programas com
esse objetivo.
Nota-se, portanto, que a matéria de que trata o projeto de
lei em exame resulta de imposição constitucional expressa.
Além disso, compete ao Estado membro, nos termos do art. 24.
IX. da Constituição da República, legislar concorrentemente
com a União acerca da matéria.
Quanto à iniciativa legislativa, inexiste óbice à
tramitação da proposição nesta Casa, pois não se trata de
matéria em que a instauração do processo legislativo é
reservada a qualquer dos Poderes ou órgãos arrolados no art.
66 da Constituição Estadual.
No entanto, alguns reparos devem ser feitos no que tange a
aspectos específicos do projeto. O inciso II do art. 3
determina a participação de universidades federais e outras
instituições de ensino superior nas ações de combate ao
analfabetismo. Ainda que seja indispensável ao bom andamento
do programa o envolvimento de centros universitários
existentes no Estado, não se pode determinar, por lei
estadual, a participação dessas entidades no mencionado
programa, sem que haja a sua anuência, o que se 

p
ode obter

por meio de convênios ou contratos. Dai a necessidade de se
adequar a redação do inciso por meio da Emenda ng 1. que
apresentamos ao final deste parecer.
O art. SQ do projeto, por sua vez, fere o disposto no art.
90. XIV, da Constituição Estadual, na medida em que, ao
conferir atribuições à Secretaria da Educação, invade o
âmbito de competência privativa do Chefe do Poder Executivo,
a quem compete dispor, na forma da lei, sobre as atividades
daquele Poder. Com o intuito de sanar o referido vicio,
estamos apresentando a Emenda ng 2.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
873/96 com as Emendas ns 1 e 2. a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1

Dê-se ao inciso II do art. 3Q a seguinte redação:
'Art. 3Q - . . ..................................
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II - a participação das universidades estaduais e, mediante
convênio, das universidades federais e de outras
instituições de ensino superior localizadas no Estado;.

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 5Q.
Sala das Comissões, 14 ae agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Pres'dente - Marcos Helênio - Antônio
Genaro - A r naldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 877/96

Comissão ce Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista. o projeto de lei em
epigrafe visa declarar de utilidade pública a Central
Metropolitana dos Sem-Casa - CEMCASA -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a", cio Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades, prevista na Lei ng 12.240, de 5/7/96.
Verifica-se, pois, que a entidade em análise tem
personalidade juridica, está funcionando há mais de dois
anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
877/96 na forma original.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Marcos Helênio - Antônio Genaro

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 881/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Abaeté -, com sede no Município de Aoaeté.
Publicado em 29/6/96. veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103. V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei ng 12.240. de 5/7/96, cujo
art. lQ dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se

que a entidade atende às exigências contidas na lei, nada
havendo, pois, que impeça a normal tramitação do projeto
nesta Casa.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
881/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 882/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmo Braz, o projeto de lei em

análise tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Alto
Rio Doce.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, c/c o
art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Constata-se que a entidade está em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos
que ocupam.
Ficam atendidos, assim, os requisitos estabelecidos na Lei
ng 12.240, de 5/7/96, nada havendo que impeça a declaração
de utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
882/96 na forma original.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 884/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Liberdade ng 21, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame

preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade
mencionada tem personalidade jurídica, não possui fins
lucrativos, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo
exercício de seus cargos, conforme atestam os documentos
anexados ao processo por exigência da Lei ng 12.240. de
5/7/96, que prevê os requisitos para declaração de utilidade
pública.
Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a

apresentação de emenda ao art. lQ do projeto, para que se
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esclareça, em face do exposto no art. 1 Q do estatuto da
entidade, o nome correto desta.

Conclusão
Mediante  exposto, concluímos nela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
884/96 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. ip a seguinte redação:
"Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Liberdade ng 21, com sede no Município de Belo
Horizonte.".
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Melénio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 888/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto em epígrafe
institui, para os municípios Que abrigam reservatório de
água, compensação financeira pela comercialização do produto
por parte de concessionárias do serviço.
Publicada em 29/6/96, a matéria foi distribuída ás
Comissões competentes para receber parecer, cabendo-nos,
inicialmente, examiná-la nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A construção de reservatórios de água para fins de
abastecimento público implica, muitas vezes, prejuízos para
os municípios Que OS abrigam, sobretudo no que diz respeito
á perda de áreas agricultáveis. O projeto em apreço visa a
minimizar o impacto negativo decorrente da construção dessas
barragens, estabelecendo compensação financeira para esses
municípios.
Trata-se, com efeito, de medida eminentemente
indenizatórla, não se Confundindo com os denominados
royalties' ecológicos, que se destinam a Favorecer

municípios que abrigam unidades de conservação ambiental,
tais como parques, estações ecológicas e áreas de Qroteção
ambiental - APAs.
Do ponto de vista constitucional, o projeto encontra
respaldo no art. 25. 1, da Carta Federal, oue preceitua:
'Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas

Constituições e leis que adotarem, observados os principios
desta Constituição.

§ i Q - São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.

propósito, nessa mesma linha do projeto em comento,
citem-se como exemplo a Lei Federal nQ 2.004, de 3/10/53,
que, em seu art. 27, obriga a PETROBRAS e suas subsidiárias
a pagar compensação financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municípios, correspondente a 5% do valor do
óleo bruto, do xisto betuminoso e Co gás extraído de seus
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respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo
ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de
embarque e desembarque de óleo bruto ou de gás natural, e a
Lei Federal ng 7.990. de 28/12/89. Que institui, para os
Estados, o Distrito Federal e os municípios, compensação
financeira pelo resultado da exploração de recursos hidricos
para fins de geração de energia elétrica em seus respectivos
territórios e dá outras providências.
No entanto, a redação do projeto em análise é bastante

confusa, dificultando sobremaneira a sua compreensão. Com  o
intuito de aprimorá-lo, apresentamos, na conclusão deste
parecer, o Substitutivo ng 1.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
888/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Institui compensação financeira pelo aproveitamento de

recursos hidricos para fins de abastecimento público para os
municipios que abrigam reservatórios e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os municípios que abrigam reservatório de água
fazem jus a compensação financeira pelo aproveitamento
desses recursos para fins de abastecimento público, na forma
estabelecida nesta lei.
Parágrafo único - O valor da compensação financeira de que
trata esta lei corresponde a 3% (três por cento) do
faturamento líquido obtido pelo concessionário do serviço de
água com venda do produto, concluídas as etapas de seu
beneficiamento.
Art. 2g - O pagamento da compensação financeira prevista
nesta lei será efetuado mensal e diretamente ao município,
até o último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador.
Parágrafo único - O descumprimento do prazo estabelecido no
"caput" deste artigo implicará a cobrança de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento),
aplicável sobre o montante apurado.
Art. 3Q - O consumo de água do município no qual se
localiza o reservatório de água não será considerado no
cálculo da com pensação financeira.
Art. 4g - Quando o reservatório de água ocupar território
de mais de um município, a compensação financeiraserá
distribuída entre os municípios proporcionalmente à área
inundada em cada um e levará em conta outros parâmetros de
interesse público local.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Relênio - António Genaro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 891/96
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Cultural Tripui, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicado, o projeto foi enviado a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento às determinações do art.
195, c/c o art. 103, V, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída, e a
entidade preenche os requisitos indispensáveis á declaração
de utilidade pública.
Constatamos, pois, que a Associação está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, são idôneos os membros
de sua diretoria e não percebem remuneração pelo exercido
de suas funções.
Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em

análise.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
891/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 894/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em

análise pretende declarar de utilidade pública a Fundação de
Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de Álfenas -
FACEPE -, com sede no Município de Alfenas.
Publicado em 5/7/96, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, V, 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada instituição atende ao disposto na Lei ng

12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade
pública.
Não existe, pois, impedimento legal á tramitação do
projeto, que beneficia uma entidade cujo o fim exclusivo é o
de servir desinteressadamente à coletividade.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
894/96 na forma original.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Antônio Genaro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE AGOSTO DE 1996

- Presidência do Deputado Paulo Schettino
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria
José Haueisen - Ermano Batista - Ailton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alm-ir Cardoso -
Bilac Pinto - José Henrique - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Schettino) - As 20h15min,
a lista de comparecimento não registra a existência de
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de "quorum", e convoca os Deputados para a
especial de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇõES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 255/95

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o Projeto de Lei n
255/95 visa a dar nova denominação à Escola Estadual São
Judas Tadeu, localizada no Município de Brasília de Minas.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre

o projeto, nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto em análise tem o objetivo de homenagear o
fundador do povoado que originou o Distrito de Nova Minda.
Manoel Pereira de Araújo dedicou-se à causa pública,
trabalhando com afinco pelo desenvolvimento da região. Como
forma de reconhecer os méritos do benfeitor, a comunidade de
Brasilia de Minas quer perpetuar a memória daquele que é um
grande exemplo para as novas gerações daquele município.
Além disso, vale lembrar que, em 3/7/95, a Diretoria de
Atendimento Escolar da Secretaria da Educação encaminhou à
Procuradoria-Geral do Estado parecer favorável à atribuição
do nome de Manoel Pereira de Araújo à referida Escola.

Conclusão



Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 255/95 no lg turno, na forma original
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Anderson Adauto. relator.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 13.082

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se das atribuições que lhe confere o art. 90, VIII.
c/c O art. 70, II, da Constituição do Estado, o Governador
do Estado, por meio da Mensagem ng 129/96, encaminhada a
esta Casa, apresentou veto total á Proposição de Lei ng
13.082 (ex-Projeto de Lei ng 320/95), que acrescenta
parágrafo ao art. 56 da Lei ng 6.763. de 1975, que consolida
a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída esta
Comissão Especial para apreciar o referido veto.

Fundamentação
O Governador do Estado invocou razões de interesse público
para vetar totalmente a proposição em tela.
De fato, a lei tributária não deve conter dispositivo

casuistico , que contempla apenas determinada situação, em
detrimento da regra tributária de alcance mais abrangente e
igualitário.
Assim, a exclusão de multa para apenas uma determinada
hipótese não é recomendável, ainda mais considerando-se que
está em fase final de tramitação nesta Casa o Projeto de Lei
ng 879/96, de autoria do Deputado Miguel Martini, que trata
exatamente do art. 56 da Lei ng 6.763, de 1975, adotando
critérios mais aceitáveis quanto á aplicação das multas e
beneficiando milhares de contribuintes atualmente
inadimplentes.
A nosso ver, o veto governamental deve ser mantido, sendo

de registrar-se ainda que dispositivo idêntico introduzido
no art. 2Q do Substitutivo nQ 2 ao Projeto de Lei ng 879/96,
que trata das multas incidentes sobre o crédito tributário,
foi rejeitado pelo Plenário durante a votação em lg turno.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela manutenção do Veto

Total à Proposição de Lei ng 13.082.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Bilac Pinto, relator -

António Andrade.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 176a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Mensagens ngs 134 a
137/96 (encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei ns
920 a 923/96, do Governador do Estado) - Ofícios, telegrama
e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n
924/96 - Requerimentos ns 1.578 a 1.585/96 - Requerimentos
dos Deputados Glycon Terra Pinto e Gilmar Machado -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Schettino,
Arnaldo Canarinho (2) e Luiz Antônio Zanto (7) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahirn Jacob, Gilmar
Machado, Anivaldo Coelho e Almir Cardoso - 22 PARTE (ORDEM
DO DIA): 1? Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Glycon Terra Pinto; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quorum para votação; questão de
ordem; chamada de recomposição do número regimental;
existência de 'quorum' para continuação dos trabalhos;
renovação da votação do requerimento; aprovação -
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Requerimento ng 959/95; aprovação com a Emenda nQ 1 -
Requerimento ng 1.056/96; aprovação na forma do Substitutivo
nQ 1 - 2ã Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 879/96;
aprovação na forma do vencido em lg turno; verificação de
votação; ratificação da aprovação - Discussão, em lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 405/95; rejeição - Discussão, em 1
turno, do Projeto de Lei nQ 755/96; aprovação na forma do
Substitutivo ng 1, com a Emenda ng 1 - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 829/96; apresentação da Emenda
nQ 1; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com a emenda à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 666/96;
aprovação na forma do vencido em ig turno - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
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Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
- João Batista oe Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hanrias - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Marcelo Gonçalves - Marcos Relénio - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Goinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toleco.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibraflim Jacob, 3-Secretário, nas funções de
lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM NQ 134/96*
Belo Horizonte, 19 de agosto de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
e manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que altera a denominação e
reorganiza a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, extingue cargos e dá outras providências.
A medida adotada, como tenho enfatizado nas anteriores
mensagens a essa egrégia Casa Legislativa, faz parte do
compromisso prioritário do programa do meu Governo, inscrito
no Plano Mineiro ce Desenvolvimento Integrado - PMDI -, de
Cotar o Poder Executivo de uma estrutura de organização
administrativa simplificada, de forma a agilizá-lo em suas
atividades-fins.
Solicitando a Vossa Excelência Que atribua ao projeto de
lei em desta que o prazo de tramitação a que se refere o
artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me da
oportunidade para renovar-lhe a manifestação do meu elevado
apreço e especia' consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 920/96
Altera a denominação e reorganiza a Secretaria de Estado ce
Esportes, Lazer e Turismo, extingue cargos e dá outras
providências.

Capitulo 1
Disposição Preliminar



234

Art. 1 Q - A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo, de que trata o artigo 8g da Lei ng 11.819, de 31 de
março de 1995, passa a denominar-se Secretaria de Estado de
Esortes.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2Q - A Secretaria de Estado de Esportes tem por
finalidade planejar, organizar, coordenar, dirigir, executar
e controlar as atividades setoriais, a cargo do Governo do
Estado, que visem ao desenvolvimento social por meio de
ações relativas ao esporte e ao lazer.
Art. 3g - Para o cumprimento de sua finalidade, compete á

Secretaria de Estado de Esportes:
- elaborar e propor a política estadual de esporte e

lazer e as ações necessárias á sua implementação;
II - articular-se com o Governo Federal, objetivando

desenvolver as ações voltadas para o esporte de rendimento.
Comunitário e o sócio-educacional
III - promover entendimento e negociação junto ao Governo

Federal e aos órgãos de fomento e desenvolvimento, visando á
captação de recursos;
IV - promover a realização de eventos esportivos e de
lazer, objetivando a participação de estudantes, jovens,
idosos e portadores de deficiência física;
V - criar ou fomentar a criação de sistema de esportes,
lazer e recreação que se destine, preferencialmente, ás
classes de menor renda;
vr - exercer outras atividades correlatas.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 4Q - A Secretaria de Estado de Esportes tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
Ii - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal
b) Diretoria ue Contabilidade e Finanças;
c) Diretoria Operacional;
d) Diretoria de Controle Interno;
IV - Superintendência de Suporte Técnico:
a) Diretoria de Registro de Entidades;
b) Diretoria de Análise de Projetos;
c) Diretoria Técnica;
V - Superintendência de Esportes e Lazer:
a) Diretoria de Apoio ao Esporte de Rendimento:
b) Diretoria de Apoio ao Esporte Comunitário:
c) Diretoria de Apoio Sócio-Ecucacional
d) Diretoria de Lazer.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Seção 1
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Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas
Art. 5Q - Integram a Secretaria de Estado de Esportes:

- por subordinação: o Conselho Estadual de Desportos;
II - Dor vinculação: Administração de Estádios do Estado de

Minas Gerais - ADEMG.
Capitulo IV
Dos Cargos

Art. 6g - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão constantes no anexo desta lei.
Art. 7g - Fica transformado o cargo ae Diretor II. código
MG-05. simbolo DR-05, em cargo de Assessor-Chefe, código MG-
24, simbolo AH-24, lotado na Assessoria de Planejamento e
Coordenação da Secretaria de Estado de Esportes.
Art. 8Q - Os cargos a Que se referem os artigos 6Q e 7g
serão identificados em resolução do Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração.

Capitulo V
Das Disposições Finais

Art. 9Q - Ficam transferidos para a Empresa Mineira de
Turismo - TURMINAS - os programas, projetos e atividades
relacionados ao turismo, bem como os contratos, os acordos e
outras modalidades de ajustes anteriormente celebrados pela
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, em razão
da extinção de sua competência relativa à politica
governamental de turismo.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial destinado à transferência de recursos
correspondentes ao disposto neste artigo.
Art. 10 - Fica extinto o Conselho Estadual do Lazer - CEL.
Art. li - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial os artigos 8g. 9g e 10 e lg e 2g e o artigo 11
da Lei ng 11.819, de 31 de março de 1995.

Anexo
(a que se refere o artigo 6Q da Lei rg . de de de

1996)

Cargos de provimento em comissão, lotaaos anteriormente na
Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e Turismo, extintos
* - O Anexo mencionado foi publicado na edição do Diário do

Legislativo de 22/8/96.
*Art. 2g / Decreto ng 37.711/95'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 135/96*
Belo Horizonte, 19 de agosto de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
e manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, O

incluso projeto de lei que altera a denominação da
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Secretaria de Indústria e Comércio, de que trata a Lei n
12.160. de 27 de maio de 1996, para Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Turismo, e dá outras providências.
A medida decorre da reorganização da atual Secretaria de
Estado de Esportes. Lazer e Turismo, cujo correspondente
projeto de lei está sendo simultaneamente encaminhado ao
exame dessa Casa Legislativa, passando as atividades
setoriais relativas ao turismo para a competência da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, que, por isso
mesmo, tem a sua denominação alterada, consoante a presente
proposta, dando continuidade, assim, ao conjunto de
providências relacionadas com a estrutura de organização
administrativa do Poder Executivo.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei em destaque o prazo de tramitação a que se refere o
artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me da
oportunidade para renovar-lhe a manifestação do meu elevado
apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 921/96
Altera a denominação da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio, de que trata a Lei nQ 12.160, de 27 de maio de
1996, para Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Turismo, e dá outras providências.
Art. l - A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio,

de que trata a Lei nQ 12.160, de 27 de maio de 1996, passa a
denominar-se Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Turismo.
Art. 2 - O artigo lQ da Lei ng 12.160, de 27 de maio de
1996, passa a ter a seguinte redação:
Art. lg - A Secretaria de Estado de Indústria. Comércio e

Turismo tem por finalidade planejar, coordenar, executar e
controlar as atividades setoriais, a cargo do Estado,
relativas á promoção e ao incentivo da indústria, cio
comércio, dos serviços e do turismo..
Art. 3Q - O artigo 2Q da Lei flQ 12.160, de 27 de maio de
1996. fica acrescido do seguinte inciso X:
"Art. 2Q - ....................................
X - exercer a supervisão de políticas e planos

governamentais relativos ao turismo no Estado.".
Art. 4 - O inciso 1 do artigo 4g da Lei flQ 12.160. de 27

de maio cie 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4Q - ....................................
1 - por subordinação:
a) o Conselho de Industrialização;
b) Conselho Estadual de Turismo - CET.".
Art. 5g - O inciso II do artigo 4Q da Lei ng 12.160, de 27
de maio de 1996, fica acrescido das seguintes alíneas "d" e
'e':
Art. 4Q - .....................................
II- ..........................................
d) a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS;
e) a Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.
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Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7g - Revogam-se
- Publicado, vai o

Administração Pública
Parecer, nos termos
Regimento Interno,

as disposições em contrário."
projeto ás Comissões de Justiça, de
e de Fiscalização Financeira para
do art. 195, c/c o art. 220. do

- Publicado de acordo com c texto original.
"MENSAGEM NQ 136/96v

Belo Horizonte, 19 ce agosto de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a
reverter à Mitra Diocesana de Diamantina imóvel que
especifica.
O imóvel em apreço, constituido por duas áreas, totalizando
2.508,86m2, excedentes de um terreno de 10.080.00m2, situado
no Municipio de Várzea da Palma, foi havido pelo Estado, em
doação da Mitra Diocesana de Diamantina, segundo escritura
pública registrada sob o ng 5.887, às fls. 177 a 178, no
livro 3-G, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Pirapora, com a finalidade de nele ser construida uma escola
rural
Posteriormente, a Lei nQ 4.367, de 5 de julho de 1967, no
seu artigo 1Q. autorizou o Poder Executivo a reverter à
Mitra Diocesana de Diamantina 7.029,00m2, aproximadamente,
de área excedente e não utilizada pelo Estado, tendo em
vista que a Escola Estadual Paula Ferreira só ocupara
3.051.00m2 do terreno doado. O parágrafo único do
dispositivo dispôs, ainda, que, da área a ser revertida,
dever-se-ia descontar a da rua já aberta no aludido terreno.
Em 1982, a Lei ng 8.272, de 2 de agosto, deu nova redação

ao referido parágrafo, determinando a exclusão da área, não
mais de uma, mas de duas ruas abertas sobre o mesmo.
Com as sucessivas invasões ocorridas, e sem que a reversão
autorizada se concretizasse, o terreno tem hoje uma área
reduzida de 2.508,86m2.
Tendo em vista Que a Mitra Diocesana de Diamantina continua

i nteressada no imóvel e o Estado não tem projetos para sua
utilização, entendo que essa Casa Legislativa há de.
novamente, autorizar a reversão do terreno ao pat r imônio do
antigo doador, na forma que acredito, cadas as
circunstâncias atuais, ser a mais correta para viabilizar a
providência.
Solicitando a Vossa Excelência que o projeto seja apreciado
com urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do
Estado, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe as
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado ce Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 922/96
Autoriza o Poder Executivo a reverter à Mitra Diocesana de

Diamantina o imóvel que especifica.
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Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter à
Mitra Diocesana de Diamantina 2 (duas) áreas de terreno
excedente, situado no Município de Várzea da Palma, de
propriedade do Estado, medindo 2.508,86m2 (dois mil
quinhentos e Oito metros e oitenta e seis decímetros
quadrados), com a seguinte descrição perimétrica:
1 - área da creche: o eixo da linha inicia o caminhamento

no entroncamento das Ruas Dr. Antônio P. Coelho com Isaias
J. Oliveira e segue na direção da Rua Isaias J. Oliveira, na
distância de 40.65m (quarenta metros e sessenta e cinco
centimetros), até atingir a Rua Francisco LOpeS; dai,
deflete à direita e segue na direção da Rua Francisco Lopes,
na distância de 46,30rn (quarenta e seis metros e trinta
centímetros); dai, deflete á direita e segue por 2 (dois)
alinhamentos, na distância de 17.13m (dezessete metros e
treze centímetros) e 14,47m ( quatorze metros e quarenta e
sete centímetros). até atingir a Rua Dr. Antônio P. Coelho;
dai, deflete ã direita e segue na direção da Rua Dr. Antônio
P. Coelho, na distância de 47,50m (quarenta e sete metros e
cinquenta centímetros), até atingir o ponto inicial do
cami nhamento;
II - área da casa das Irmãs: o eixo da linha inicia o

caminhamento na Rua Isaias J. Oliveira e segue na direção da
Rua Isaias J. Oliveira, na distância de 62,90m (sessenta e
dois metros e noventa centímetros); dai, deflete à esquerda
e segue na distância de 20,15m (vinte metros e quinze
centímetros); dai, deflete à esquerda e segue por 2 (dois)
alinhamentos, na distância de 50,45m (cinqüenta metros e
quarenta e cinco centímetros); e 14,60m (quatorze metros e
sessenta centímetros); dai, deflete à esquerda e segue na
distância de 11.80m (onze metros e oitenta centímetros), até
atingir o ponto inicial do caminhamento.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente as Leis ngs 4.367. de 5 de janeiro de 1967, e
8.272. de 27 de agosto de 1982.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 137/96*
Belo Horizonte, 19 de agosto õe 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação dessa Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel ao Município de Santo Antônio do
Aventureiro.
O imóvel de que trata o projeto foi doado pelo município ao
Estado, que deveria utilizá-lo para a construção de um posto
de saúde.
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Tal objetivo, todavia, não se concretizou, originando-se

dai o pleito Ca administração municipal, que deseja reaver o
lote para a edificação da sede de parte dos seus serviços.
A Secretaria de Estado da Saúde, a quem está afeto o
imóvel, opinou pela sua devolução ao doador, uma vez que não
há programação para o seu aproveitamento.
Tratando-se de medida de alto interesse para a comunidade
de Santo Antônio do Aventureiro, permito-me solicitar a
Vossa Excelência que atribua ao projeto o regime de
tramitação previsto no artigo 69 da Constituição do Estado.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

manifestação de meu alto apreço e especial consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 923/96
Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel ao Município

de Santo Antônio do Aventureiro.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Muncipio de Santo Antônio do Aventureiro imóvel
urbano constitudo do lote nQ 7 da quadra A do loteamento
Bela Vista, daquela cidade, com 399,00m2 de área, situado à
Rua Pedro Sã Ferreira, confrontando pelos lados com os lotes
nos 6 e 8, e pelos fundos com terrenos de Alceu Manoel
Werneck, havido por doação, conforme escritura registrada
sob o nQ R.2-7850, do Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de Além Paraíba.
Art. 2g - A reversão far-se-á sem ônus para o Estado.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira oara parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelno, Secretário da Saúde

e Gestor do SLS-MG, encaminhando cópia do memorial enviado
ao Presidente co Tribunal de Contas do Estado, referente aos
consórcios intermunicipais de saúde. (- A Comissão de Saúde
e Ação Social.)
Do Sr. Luiz Antônio Prado de Oliveira, Secretário de
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Espirito Santo,
encaminhando cópias do relatório da 2a Descida Ecológica do
Rio Doce e da portaria que criou a Comissão de Estudos
Integrados da Bacia do Rio Doce, a propósito de requerimento
do Deputado Bonifácio Mourão. (- Anexe-se ao Requerimento flQ
1.507/96.)
Do Sr. Silvio Mitre, Presidente cio Fórum Nacional dos
Secretários Estaduais de Habitação, encaminhando cópia do
"Documento do Espirito Santo", consolidado na reunião do
órgão realizada em Vitória e Vila Veina (ES) nos dias 4 e 5
de julho do ano corrente. 1- A Comissão de Saúde e Ação
Social.
Do Sr. Patrus Anarias ce Sousa, Prefeito Municioal de Belo
Horizonte, prestanco informações acerca da reunião do
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Conselho Consultivo do Centenário a ser realizada em
setembro próximo.
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração, informando que a Secretaria está de acordo
coma doação do imóvel objeto do Projeto de Lei flQ 412/95.
(- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n
412/95.)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu. Secretário Adjunto de
Administração, informando que o imóvel objeto óo Projeto de
Lei nQ 781/96 encontra-se vinculado, destinado á construção
de casas para alojamento policial, e que a PMMG foi
consultada a respeito de sua doação, mas ainda não se
manifestou. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de
Lei ng 781/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, encaminhando, em atenção a requerimento da
Comissão de Educação, informações prestadas pelo Secretário
de Esportes. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, encaminhando informações sobre os valores
relativos ao ICMS transferidos aos municipios em julho de
1995 e em julho de 1996. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Da Sra. Lúcia Vânia Abrão Costa, Secretária de Assistência

Social do Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando matéria publicada no jornal "O Globo, em
7/8/96, alusiva aos resultados do Plano Real. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. João Paulo Pires Vasconcelos, da Assessoria Especial
do Governador para Assuntos Sindicais, agradecendo convite
para a reunião especial comemorativa dos 20 anos de
implantação da Fiat Automóveis.
Da Comissão Emancipacionista do Distrito de Brejo do
Amparo, solicitando, com vistas a salvaguardar direito à
realização de consulta plebiscitária à população desse
Distrito, que qualquer nova pretensão dos Distritos de
Riacho da Cruz e Luvianópolis seja julgada prejudicada. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
Do Sr. Giovanni Razelli, Superintendente da Fiat
Automóveis, confirmando sua presença na reunião especial
comemorativa dos 20 anos de implantação dessa empresa e
reiterando seus agradecimentos.
Do Sr. Geraldo Carneiro de Castro, funcionário aposentado

do BEMGE, protestando contra a privatização desse Banco. (-
A Comissão de Administração Pública.).

TELEGRAMA
Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal,

agradecendo convite para a reunião especial em homenagem aos
3 mil anos de Jerusalém.

CARTÕES
Do Sr. Jaime Martins, Deputado Federal, agradecendo convite
para a reunião de reabertura dos trabalhos da 2 1à Sessão
Legislativa da 13a Legislatura.
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Do Cel. Geraldo Nagib Salomão, Chefe da llsà Circunscrição
de Serviço Militar, agradecendo convite para a reunião
especial em homenagem aos 3 mil anos de Jerusalém.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportun'dade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 924/96

Dispõe sobre normas de acesso às atividades realizadas em
estádios e praças de esportes de propriedade do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
ingresso gratuito em competição esportiva realizada em
estádio e praça de esportes de propriedade do Estado a:

- menores de 12 (doze) anos, nas gerais e nas
arquibancadas, acompanhados dos pais ou responsáveis legais,
mediante prévio entendimento entre a administração da praça
de esportes e a entidade promotora do evento, Ouvido O
juizado de menores;
II - proissionais da imprensa responsáveis pela cobertura

do evento, inclusive pessoal técnico e aqueles credenciados
pela Associação Mineira dos Cronistas Esportivos - AMCE -:

 

III - policiais, civis e militares, responsáveis pela

segurança pública e credenciados por seus superiores

hierárquicos.
lg - Em evento futeboistico interestacual ou

internacional, o credenciamento dos profissionais de
imprensa será feito pela ÂMCE, em conjunto com a Associação
Brasileira de Cronistas Esportivos - ABRACE -, e, nos demais
eventos, caberá às federações envolvidas ou promotoras do
evento o credenciamentO da imprensa.

2g - Cada associado da AMCE poderá se fazer acompanhar de
até 2 (dois) convidados, que terão acesso às dependências
destinadas a essa associação mediante pagamento de ingresso
ao preço de arcuibancada. observada a caoac1ade das
dependências a ela destinadas.
Art. 2g - O beneficio a que se refere o art. lg desta lei,
para efeito de competição futebolística, estende-se a
jogadores e ex-jogadores profissionais regularmente
inscritos na Associação de Garantia ao Atleta Profissional
do Estado de Minas Gerais - AGAP-MG - ou em entidade
congénere, e àqueles detentores do Troféu Belfort Duarte,
que terão acesso ao local do evento por portaria especial, a
critério do administrador da praça de esportes.

lg - Estende-se também o beneficio da gratuidade a ex-
combatentes e membros efetivos do Tribunal de Justiça
Desportiva - TJD - da Feaeração Mineira de Futebol.

- Nas demais modalidades esportivas, o acesso de
atletas e de ex-atletas se fará conforme critério da
entidade promotora.
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Art. 3Q - Será reservado lugar de destaque e garantido
acesso por portaria determinada pelo administrador da praça
de esportes ao Governador e aos Secretários de Estado, aos
Deputados Estaduais, aos Desembargadores do Tribunal de
Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas e ao
Procurador-Geral de Justiça, os quais pagarão ingresso de
maior valor, ficando a reserva de lugares e as condições de
acesso a cargo do administrador.
Art. 4Q - E permitida a emissão de convites:
1 - pelos clubes participantes do evento;
II - pela entidade esportiva à qual sejam filiados os

referidos clubes;
III - pelo administrador da praça de esportes onde se

realiza o evento.
§ 1 Q - O ingresso dos convidados será debitado à conta do
emitente do convite rio borderô do espetáculo, conforme
entendimento prévio dos promotores e aprovação do
administrador, respeitada a capacidade das diversas praças.

2g - O administrador da praça de esportes de propriedade
do Estado onde se realizará o evento determinará a portaria
pela qual se fará o acesso dos convidados.
Art. Sg - O órgão ou a entidade responsável pelo controle
do acesso às praças de esportes que não atender ao disposto
nesta lei fica obrigado a ressarcir o prejuizo financeiro a
que deu causa, acrescido da multa de 10% (dez por cento).
Art. 6 - D Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 8Q Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente as Leis rias 6.847, de 22 de julho de 1976,
12.186. de 5 de junho de 1996, e os arts. 4g, 5g, 6g e 7g da
Lei no 9.521, de 29 de dezembro de 1987.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de F iscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o ar. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.578/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Independência e Trabalho, localizada no Municipio
de Caeté, por seus 14 anos de existência. (- A Comissão de
Educação.)

NQ 1.579/96, do Deputado Marco Régis, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à alteração da estrutura e da denominação da
Delegacia do Erro Médico, permitindo que esta atenda a
ocorrências de erro, omissão e negligência por parte de
todos os profissionais liberais. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
NQ 1.580/96, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à doação
de terreno que descreve, localizado no Municipio de Nanuque,



para a construção da sede da Associação dos Amigos do Bairro
Laticínios e de uma quadra de esportes. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 1.581/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um posto policial
no Distrito de Vila Nova dos Poções, no Município de
JanaúDa -
NQ 1.582/96. do De putado Dimas Rodrigues. solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um posto policial
no Distrito de Barreiro da Raiz, no Município de Janaúba. (-
Distribuidos à Comissão de Defesa Social.)
NQ 1.583/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga
8R-251 ao Município de Padre Carvalho.
NQ 1.584/96. do Deputado Dimas Rodrigues. solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência desse Banco no
Municipio de Padre Carvalho. (- Distribuídos à Comissão de
Admnistração Pública.
Ng 1.585/96, do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da RURALM1N#S com vistas à
agiuização do processo de entrega aos títulos definitivos de
terras devolutas já aprovados por esta Casa. (- A Comissão
de Agropecuária.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Glycon Terra Pinto e Gilmar Machado.
COMUNI CAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Paulo Schettino, Arnaldo Canarinho (2) e Luiz Antônio Zanto
(7).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados

a qu presentes, e'r particular os Srs. De putados maçons. meus
irmãos e amigos. neste momento, há ternura. A alegria e a
satisfação de aqui estarmos com vocés é enorme. Quantas
lembranças, quantas saudades satisfeitas. Há alguns dias,
venho vivendo e sentindo o que vivo agora, antecipando nos
meus pensamentos as imagens Que agora se concretizam numa
explosão de luzes de todas as cores. São infinitos arco-íris
a se superoorem com cintilações a atingirem nossa alma.
Vivamos exultantes todas estas emoções, registremos
fortemente esta ventura do reencontro, porém deixemos as
digressões, e, no desenvolvimento do tema que nos trouxe
aqui, sem dúvida, irá transparecer nosso entusiasmo, nosso
amor à divina Ordem Maçônica e, principalmente, ao Brasil de
ontem, ao Brasil de rioje. ao Brasil de sempre.
Meus caros, estamos reunidos para comemorarmos o Dia do
Maçom, como o fazem nossos irmãos em todo o Pais,
homenageando nossos antecessores gloriosos por seus dignos
feitos.
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Naturalmente, a escolha de uma data respeita critérios
especiais. Vasculhemos a história e procuremos as razões que
nortearam a escolha deste dia. 20 de agosto, para ser o dia
do maçom brasileiro.
A maçonaria, no Brasil, especialmente no Grande Oriente do
Brasil, surgiu para proclamar a independência nossa do jugo
português. Sofria nosso Pais, em fins do séc. XVIII e inicio
do séc. XIX, a fase mais cruel da dominação portuguesa. Era
necessário adotar medidas capazes de mudar os rumos
políticos e as condições sociais. Corno fazê-lo? Elas, as
medidas, surgiram através de uma instituição secreta, com
fins politico-sociais, que começou a atuar no Brasil com a
fundação da primeira loja maçônica, em 1817, em Salvador.
BA, com o objetivo precipuo de desenvolver uma militáncia
política a serviço da liberdade da colônia.
Com a derrota, na Revolução de Pernambuco, em 1818. O. João

VI, com simples alvará, proíbe o funcionamento de sociedades
secretas, por julgar que elas conspiravam contra o Estado.
E. logo a pós, com a Revolução Liberal, vitoriosa na cidade
do Porto, em 24/8/1820, acende-se o estopim dos movimentos
revolucionários do Rio de Janeiro, Belém e Bahia, todos eles
inspirados e Colocados em execução oela maçonaria, com os
mesmos objetivos da Revolução Liberal do Porto, a
constitucionalização do País.
Com o desencadeamento desses movimentos libertários,
chegamos ao dia 22/4/1821, sendo, então, O. Pedro nomeado
Regente, e, contra sua vontade, O. João deixa o Brasil e
parte para Portugal, como exigia a Revolução Liberal.
Esses acontecimentos contêm o prenúncio da Independência.
Neles se destacam vários brasileiros, entre eles José
Bonifácio e Gonçalves Ledo.
Enquanto José Bonifácio, com a Independência, buscava

apenas Salvaguardar os interesses do reino co Brasil com a
devida união com os remos irmãos de Portugal, com conotação
meramente monárquica, Gonçalves Ledo e Januário da Cunha
Barbosa davam á Independência um cunho fortemente
republicano.
Os partidários de Ledo propagaram idéias liberais
consideradas contrárias aos setores conservadores, pois que
eram vinculadas às grandes propriedades, ao trabalho
escravo, ao comércio e à burocracia oficial.
Como vêem, essas duas tendências, antagônicas nos métodos,
porém única nos objetivos, eram as forças do Partido da
Independência, frente ampla e heterogénea de resistência ao
colonialismo e de luta pela emancipação política brasileira.
Se no Nordeste e no Norte brasileiros a maçonaria foi
marcada, principalmente, pelo Grande Oriente da França,
sabemos que a maçonaria organizada teve inicio em 1800 com a
instalação, em Niterói, da Loja União, trabalhando no rito
adonhi ramita.
Saltemos no tempo e localizemo-nos no RIO de Janeiro, em
24/6/1815, com a fundação da Loja Comércio e Artes, somente
instalada a 15 de novembro do mesmo ano, no rito
adonhiramita, jurisdicionada do Grande Oriente Lusitano.
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Viajemos mais um pouco no barco do tempo e recordemos o
calendário histórico: em 9/1/1822, num artigo de Gonçalves
Ledo no jornal "Revérbero Constitucional Fluminense, por
ele fundado, em art i go vibrante Gonçalves Ledo enfatiza a
necessária urgência da independência do Brasil e que D.
Pedro o fizesse.
Em 10 de maio, ainda a Loja Comércio e Artes conferiu a D.

Pedro o titulo de Defensor Perpétuo do Brasil.
Precisamente a 18/6/1822 a Loja Comércio e Artes dividiu-se

em três, as chamadas Lojas Metropolitanas: a Loja Comércio e
Artes na Idade do Ouro, a União e Tranqüilidade e a
Esperança, sendo Gonçalves Ledo o primeiro vigilante para a
formação do Grande Oriente Brasileiro, hoje Grande Oriente
co Brasil, que adotou inicialmente o rito adonhiramita,
passando a seguir para o rito moderno ou francês, obtendo o
reconhecimento do Grande Oriente da França e das Grandes
Lojas da Inglaterra e cos Estados Unidos.
O trabalho do Grande Oriente Brasileiro era tão voltado à
causa da independência que ninguém era admitido nas três
lojas sem que conhecesse profundamente seu pensamento
político, através da pergunta: Quais seus sentimentos pela
causa do Brasil e de sua independência?, pergunta esta
contida no questionário da proposta de iniciação.
Do candidato à maçonaria exigia-se o compromisso de
promover, com todas as suas forças e a custo de sua própria
vida, a integridade, a independência e a felicidace do
Brasil
Aos iniciados era exigido um juramento de defender o Brasil
e sua independência.
O primeiro Grão-Mestre do Grande Oriente foi José Bonifácio

de Andrada e Silva, que adotou o nome ritualistico de
Pitágoras, pertencendo ao quadro da Loja Esperança, de
Niterói.
D. Pedro de Alcântara. Príncipe Regente e Defensor Perpétuo

do Brasil, foi iniciado na Loja Comércio e Artes na Idade do
Ouro, em 2/8/1822. com o nome ritualistico de Guatemozir. Em
5 ce agosto do mesmo ano foi elevado ao grau de Mestre e, em
4/10/1822, a pós a proclamação da independência. Grão-Mestre
da Maçonaria Brasileira.
POiS bem, meus amigos irmãos, com esta volta ao nosso
glorioso passado, temos os elementos para falarmos do Dia do
Maçom e justificar a escolha do dia 20 de agosto.
Em junho de 1957, em Belém do Pará, na V Mesa-Redonda da

Maçonaria Simbólica Regu l ar do Brasil, por proposta da
Grande Loja de Santa Catarina, é instituído o dia do Maçom,
sendo escolhido o dia 20 de agosto porque nesse eia em
20/8/1822, numa reunião conjunta cas 3 Lojas Metropolitanas.
Gonçalves Ledo proferiu vibrante discurso defendendo a
necessidade de, quanto antes, ser declarada a Independência
do Brasil.
Ai está, meus caros, a escolha justificada. Mas, por
respeito á verdade, não podemos deixar de mencionar que nos
ar

q
uivos do Grande Oriente do Brasil, existem atas que
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afirmam que a proposição de Ledo, nas Lojas citadas, ocorreu
no dia 9 de setembro e não no dia 20 de agosto.
Diriam VOCêS: mas o dia 9 de setembro é posterior ao dia 7.
Lembrem-se, porém, que os acontecimentos às margens do
Ipiranga, em São Paulo, só chegariam ao Rio de Janeiro em
dias mais distantes que o dia 9, dia do discurso de Ledo.
Meus bons irmãos, procurei relatar-lhes a história do dia
20 de agosto com total isenção. Como sentiram, dizer de
maçonaria não é dizer de noticias, de pessoas com as quais
convivemos. Ela tem uma história. Que história!
Desde o alvorecer da maçonaria até nossos dias, é um
intervalo de tempo incalculável, e a nossa ordem se situa
para além do visível; nela sobram grandezas do invisível.
Cada pedaço dela é também um pouco de alguém. E uma soma de
suores, do respirar, da coragem, da inteligência, dos
sonhos, da predestinação de tantos.
Continuemos, pois, a formar nas fornalhas das lojas novos
heróis forjados nas provas da terra, do ar, da água e do
fogo. O tempo, mais do que ontem, está a exigir homens como
aqueles. Avante, meus irmãos, avante, meus amigos. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, presentes às galerias, imprensa, público
que nos ouve nos gabinetes; queremos fazer a leitura de uma
nota que o S-UTE publicou em resposta à entrevista que o
Vice-Governador do Estado, Walfrido dos Mares Guia, deu à
revista 'Veja, na edição de 7/8/96.
Antes da leitura da nota que o Sindicato mandou publicar no
seu jornal interno e entregar á comunidade educacional de
Minas Gerais, queríamos manifestar nossa preocupação e
lamentar que o Governo continue querendo pressionar os
servidores públicos, retirando deles o máximo e deixando-os
numa Situação de penúria, para que entrem, imediatamente, no
Programa de Desligamento Voluntário. A mais recente
modificação diz respeito ao serviço de assistência médico-
hospitalar. Sugere-se que os servidores paguem parte dos
exames laboratoriais e das consultas feitas por meio do
1 PSEMG.
O atendimento de saúde aos servidores será privatizado.
Dependendo da faixa salarial, os servidores terão que
assumir parte co pagamento do custeio das consultas. Assim,
conforme o anteprojeto, os servidores que recebem os
salários mais baixos, no primeiro dia, cerca ce 93 mil,
pagarão 10% das consultas e não terão acréscimo de pagamento
ao exame laboratorial. Inclusive, os servidores já têm o
desconto de 8% da assistência previdenciária. Recentemente.
tivemos um grande embate na Casa para que essa contribuição
previdenciária não fosse aumentada em 3,5%. Não obtivemos
sucesso. No entanto, agora, o Governo quer que os servidores
paguem exames e consultas laboratoriais. Os servidores que
recebem no segundo dia pagarão 40% da consulta e não pagarão
os exames laboratoriais. Os servidores que recebem no
terceiro dia pagarão 50% da consulta e não pagarão os exames
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laboratoriais. Os servidores que recebem no quarto dia
pagarão 60% da consulta e 10% dos exames laboratoriais. Os
servidores que recebem no quinto dia pagarão 70% da consulta
e 151' do exames laboratoriais. Os servidores que recebem no
sexto dia pagarão 801% da consulta e 20% aos exames
laboratoriais.
E o fim do atendimento de saúde aos servidores do Estado.
Não concordamos com isso e queremos dizer, desde já, que
seremos contra esse projeto, quando chegar á Casa. O
anteprojeto está sendo discutido para ser enviado ao
Governador, que o assinará e o encaminhará á Casa. O Governo
não pode continuar a responsabilizar e penalizar os
servidores públicos, que já pagam uma contribuição elevada.
Hoje, com urna contribuição de 2,5% a 3% a qualquer plano de
saúde, como a UNIMED e outros, consegue-se um atendimento de
saúde com consultas e exames laboratoriais. Esse é o projeto
oásico para o funcionário do Poder Executivo. Com certeza,
depois de aprovado pela Assembléia Legislativa, será também
estendido aos servidores dOS Poderes Legislativo e
Judiciário. Não podemos concordar com esse projeto do PSDB.
desse Governo tucano que está, realmente, bicando os
direitos e as conquistas dos servidores do Estado.
Agora, passo a ler o manifesto do Sind-UTE. (- Lê:)
'0 velho discurso governamental da eficiência na política

educacional mineira.
E preciso resgatar que muitas das supostas inovações
alardeadas nacionalmente pelo Governo mineiro na área da
educação partiram de bandeiras sustentadas pelos setores
populares. As propostas dos setores populares são
apropriadas por governos neoliberais e reapresentadas à
sociedade travestidas de conteúdos mais excludentes e
antidemocráticos do que os que víamos e denunciávamos no
período militar.
Longe de ser benesse dos governantes mineiros, como quer
azer crer o Vice-Governador do Estado. Walfrico dos Mares
Guia, a conquista por eleições diretas foi mérito sobretudo
cas lutas aa categoria representada aesae 1979 pelo
Sindicato único dos Trabalhadores em Educação - Sind-UTE.
Por ser a maior vitima da nomeação aleatória de Diretores de
escola, a categoria atuou ativamente para pôr fim a essa
praga que favorecia o clientelismo, a implantação de
projetos pedagógicos de gestão democrática. Para isso, os
trabalhadores aliaram-se a inúmeras associações de pais,
associações de bairros e outras entidades populares que
contribuíram com a democratização do ensino 

p
úblico em Minas

Gerais e no Pais. Uma luta que, longe de ser timida, foi
essencial para cue o poder público assumisse minimamente seu
dever.
O discurso vazio e demagõgico dos governantes em nada mudou
durante todos esse anos. No caso dos salários, por exemplo,
o Vice-Governador tergiverseia e omite a realidade. Talvez
porque se envergonhe do salário inicial da professora
primária no Estado, que com o beneficio do pó-de-giz soma
R$255,04, bem aquém da remuneração de R$520.00 citada por
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ele. Também não fala das 32 mil demissões dos trabalhadores
em educação ocorridas este ano, resultado da concepção
tacanha que tem o seu Governo, que vê a educação como
negócio empresarial e não como bem público. O Vice~
Governador demonstra sua concepção estreita do papel do
Diretor quando o concebe como um novo tipo de síndico' de
prédios escolares e recepcionista da comunidade no interior
da escola. Negando, portanto, o compromisso pedagógico desse
profissional. Essa estreiteza acentua-se quando Walfrido
concebe o complexo processo educacional como um simples dar
conteúdos que pode ser medido com uma única prova aplicada
num único dia.
No ano de 1986, por exemplo, quando a indicação de
Diretores era feita pelo Deputado Estadual majoritário na
região, a Escola Estadual Confrade Antônio Pedro de Castro.
em Contagem, quebra a lógica de apadrinhamento político,
realizando eleições diretas para escolher o seu Diretor.
mantendo no cargo a candidata eleita por pais, alunos e
trabalhadores em educação. Essa mesma postura foi adotada em
várias outras escolas mineiras, que impuseram a
reivindicação histórica dos educadores pelo direito de
eleger, em conjunto com a comunidade, os Diretores das
unidades escolares.
Muitos de nós, que passamos pelo sistema educacional
público nas décadas de 70 e 80, recordamos a situação de
precariedade imposta por baixos salários dos profissionais,
falta de carteiras e de livros didáticos, falta de tempo
pedagógico para a elaboração e desenvolvimento de projetos.
etc. Nesse período, cresceu no senso comum a idéia que boa
era a escola da rede particular, bem equipada e com
profissionais mais qualificados. Não é de se surpreender que
a rede particular tenha se expandido enormemente durante a
ditadura militar, pois aumentava o seu patrimônio às custas
de verbas públicas e auxilio técnico dos órgãos oficiais,
enquanto a escola pública era sucateada pelos governantes de
plantão.
Paralelamente, os trabalhadores em educação, pais e alunos
insistiam na denúncia do quadro de sucateamento e tomavam
medidas efetivas de melhoria da escola pública. Impondo
eleições diretas, criando projetos pedagógicos alternativos,
investindo na qualificação permanente dos trabalhadores em
educação tanto no interior das escolas quanto através de
eventos Políticos-pedagógicos também impulsionados pelo
Sind-l.JTE.
Quando saímos às ruas, nós. trabalnadores em educação das
redes públicas em todo o Pais, denunciávamos não só a
exploração da nossa força de trabalho, mas apontávamos um
projeto de melhorias para o sistema educacional em todos os
seus aspectos: financeiro, pedagógico e administrativo.
Algumas propostas desse projeto de melhorias foram
posteriormente incorporadas através das entidades
representativas nacionais da educação, na proposta de Lei de
Diretrizes e Bases, aprovada no Congresso Nacional e que
representava os interesses da categoria. Infelizmente, o
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Substitutivo Darcy Ribeiro atropelou o projeto democrático
de LDB, o que representou um retrocesso na política
educacional.
Minas Gerais tem a

p
ontado o caminho aas mudanças nos

sistemas públicos estatais para o resto do Pais, às custas
de muita propaganda e de maquiagem de dados. Lamentavelmente
essas mudanças educacionais continuam sendo pensaoas apenas
no gabinete do Vice-Governador, mandante localizado a três
quadras da Secretaria de Educação. Aqui, a municipalização
do ensino não vem acompanhada de Suporte pedagógico da
Secretaria de Estado da Educação e muito menos de uma
reforma fiscal e tributária. Sem que se amplie a captação de
recursos, os municípios não podem arcar com os custos da
transferência f o rçosa que vem sendo feita, colocando em
risco o direito ca po pulação à escola pública. Essa situação
faz com que na prática a escola deixe de ser dever do Estado
e passe a ser sustentada pela boa vontade da comunidade
escolar através de rifas e doações, inclusive com a
prestação gratuita de serviços sendo feita pelos pais, como
afirma o próprio Vice-Governador. Cabe perguntar onde estão
os impostos pagos ao Governo justamente para que seja
garantido o financiamento educacional dos alunos da escola
pública mineira.
Questões como essas confirmam que em Minas Gerais, quando
se trata de educação, impera a autonomia do abandono.
Belo Horizonte, 9 de agosto de 1996.
Sindicato único dos Trabalhadores em Educação de Minas

Gerais."
Esse é o manifesto do Sind-UTE com relação à entrevista do
Vice-Governador. No caso do IPSEMG e também no caso do
projeto de resolução que trata das férias-prémio, esperamos
que esta Casa possa se manifestar e assegurar a esses
servidores, que tantos serviços têm prestado ao Estado, os
seus direitos e as suas conquistas. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo

Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, ocupamos a tribuna nesta tarde
apenas para registrar que mais de 80% dos funcionários da
Prefeitura de Congonhas encontram-se em greve, devido ao
atraso no pagamento de mais de 5 meses. Precisamos fazer
alguma coisa para que o Prefeito de Congonhas, ao invés de
continuar pagando aos empreiteiros, pague aos funcionários.
cujo crédito nas farmácias já foi cortado, assim como o
convénio com a UNIMED. Estamos vendo o castelo do Sr.
Guáiter Monteiro ru i r em Congonhas. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Caraoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presioente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, colegas da imprensa, público presente nas
galerias, temos alguns assuntos para trazer ao conhecimento
dos senhores. O primeiro diz respeito a uma matéria
veiculada no jornal "Estado de Minas" - o grande jornal dos
mineiros -, na última quinta-feira, dia 15/8/96. Trata-se do
caso de Sidney Cangussu. E do conhecimento dos senhores o

L 
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esforço que fizemos nesta Casa, no Plenário, aqui desta
tribuna, denunciando, pedindo soluções, pedindo a
intervenção e a atuação determinada não só da Secretaria cia
Segurança Pública como de todas as pessoas responsáveis pela
segurança no nosso Estado. Atuamos, também, juntamente com
nosso colega Presidente da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais desta Casa, nobre Deputado João Leite, para
trazer ao conhecimento dos Deputados e da sociedade mineira
o que se passava naquele momento com a Policia Civil do
Estado de Minas Gerais. Gostaria de solicitar que seja
transcrita nos anais da Casa a matéria "Deus Me Deu uma
Vitória". que revela a inocência do bancário Sidney Cangussu
no assalto à agência do Banco dO Brasil de Betim, mais
precisamente a coluna "Tortura Mostra a Preguiça da
Investigação da Policia", cuja leitura passo a fazer. (-Lê:)
"0 esclarecimento do crime ocorrido na agência do BB em

Betim revelou uma das piores atuações da policia mineira na
apuração de assaltos, em particular a Divisão de Crimes
contra o Patrimônio, a conhecida Furtos e Roubos. Demonstrou
sua faceta mais tenebrosa, com a prática de tortura para
conseguir informações, como ficou evidente no caso do
bancário Sidney Cangussu.
Conhecida historicamente por utilizar métodos de tortura
desde a época da ditadura e incapaz de conviver com as
chamadas técnicas modernas de apuração, nas quais, segundo
os manuais, prevalece a inteligência na arte de investigar,
a Furtos e Roubos se enrascou de vez no caso do assalto à
agência do BB em Betim.
Confirmação.
Um mês a pós o assalto em Betim, o Instituto Médico-Legal -
IML - confirmou que Cangussu foi submetido a torturas
naquela Delegacia. O caso teve repercussão nacional e
internacional. Apesar de já ter sido condenado pela mesma
prática em processo anterior, o Delegado André Luiz da
Rocha, que presidia o inquérito no caso, responde também a
processo por lesão corporal e abuso de autoridade pela
prisão ilegal e pela tortura de Cangussu.
O episódio motivou o afastamento do Delegado da Divisão de
Crimes contra o Patrimônio. Mas a punição administrativa
terminou por ai. Hoje, ele trabalha normalmente na Delegacia
de Vigilância Geral. Durante seu interrogatório na justiça,
o Delegado reafirmou sua certeza do envolvimento do bancário
no assalto, mesmo sem provas, numa tentativa desesperada de
manter a sua tese e justificar a sessão de tortura de q ue é
acusado de ter praticado contra o bancário".
Dia 23/8/95. Sidney Cangussu. 43 anos, tesoureiro da

agência do Banco do Brasil em Betim, é levado dessa agência
até a Delegacia de Furtos e Roubos por policiais civis, para
prestar "esclarecimentos' sobre o roubo cie R$600.000,00
ocorrido alguns dias antes. Lá na Furtos e Roubos, sob o
comando do Delegado André Luiz da Rocha, os policiais não
quiseram ouvir nenhum esclarecimento. Para os policiais já
não havia dúvidas. Sidney era o culpado. Sob esse pretexto
errôneo e injusto despiram-no, aplicaram-lhe choques
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elétricos, jogaram-lhe jatos de água fria e colocaram-no no
pau-de-arara.
Dia 15/8/96, quase um ano depois. A mesma policia que
condenou antecipadamente penalizou moral e fisicamente
Sidney Cangussu agora encontra, na 8ahia, o trio Ronilton de
Oliveira, o Mangueba. Antônio Júnior de Oliveira, o .Jú, e
Valdécio Rodrigues. o Tureba - os verdadeiros responsáveis
pelo roubo da agência do B8 de Betim.
Sobre a penalização dos policais que torturaram Sidney. o

que se sabe é que apenas foram afastados de suas atividades;
sobre o Delegado André Luiz da Rocha, que é reincidente,
sabemos que foi até premiado, pois foi transferido para a
Delegacia de Vigilância Geral, onde trabalha normalmente.
Caro Presidente, meus colegas Deputados. Esta Casa, à
época, foi implacável na apuração do caso e no apoio ao
bancário Sidney Cangussu. Como Casa Legislativa, defensora
da democracia, da liberdade das pessoas, da cidadania e dos
mais elementares direitos do cidadão, de fato não poderia
ser diferente. Agora que o caso está elucidado, esta Casa
precisa novamente cumprir seu papel diante ca sociedade e
exigir a punição dos culpados pela tortura de Sidney
Cangussu. Não é nenhuma punição administrativa apenas,
temos, todos nós que somos os legitirnos representantes do
povo de Minas, de exigir do Governo Estadual e da justiça
que punam severamente e na forma da lei esses senhores que
não servem mais para representar o Estado e dar segurança
para a sociedade.
Esse episódio, além de outros tantos, serve para mostrar o
quanto tem de ser repensado o papel da policia,
principalmente o da Policia Civil, em nosso Estado. Ao invés
e processos investigatórios modernos, a Policia Civil tem

demonstrado que prefere, geralmente, técnicas ultrapassadas,
arcaicas e desumanas de investigação. Quanto tempo é
necessário para um policial civil se torna r apto para
desempenhar suas funções corretamente? Que formação deve ter
um policial civil para estar à altura da cidadania, da
igualdade de direitos e da sociedade democrática que
queremos construir?
A Policia Civil, como outras, é uma corporação. Em Minas
Gerais o seu chefe maior é o Secretário da Segurança
Pública. Até o momento o Sr. Secretário não se manifestou
sobre a elucidação do caso Sidney Cangussu. Além deste.
existem vários outros casos dos quais a sociedade queria mas
não tem a solução. Poderiarnos citar o aas bombas e o da
Chacina do Taquaril, por exemplo.
A Policia Civil precisa assumir que errou, para então
melhorar. Precisa pedir desculpas à sociedade. O Sr.
Secretário precisa se manifestar a respeito do caso Sidney
Cangussu.
A sociedade moderna, democrática, na qual a cidadania e os

direitos humanos são reverenciados, não comporta a tortura
por parte do Estado, a agressão fisica e moral aos seus
concidadãos. O Estado existe para proteger o cidadão, não
para vilipendiá-lo.
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A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta Casa
precisa urgentemente requerer informações aos ôrgãos
judiciais e governamentais para saber e, então, informar a
sociedade da situação dos processos e das punições
administrativas para os torturadores de Sidney Cangussu.
Vamos apresentar um requerimento ã Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais desta Casa solicitando que seja
convidado, mais uma vez, o bancário Sidney Cangussu, para
comparecer a essa Comissão e dar o seu depoimento
definitivo, mostrando toda a sua indignação pelos abusos
sofridos por parte da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais.
E necessário que o Estado, por intermédio da Secretaria da
Segurança Pública ou do próprio Palácio da Liberdade, se
manifeste e assuma a indenização pelo mal que fez ao cidadão
Sidney Cangussu.
Estamos falando de direitos humanos, direitos civis,

direitos e garantias fundamentais do cidadão. Foi um cidadão
mineiro que foi ofendido na sua integridade moral e física.
Esta Casa não pode permitir que o Estado, enquanto
instituição, por meio de suas autoridades maiores, não
assuma sua culpa e sua responsabilidade e, mais uma vez, se
cale.
Caros colegas, Sr. Presidente, estamos indignados pelo fato
de, até este momento, não ter saído nenhum posicionamento
oficial com relação à elucidação do caso Sidney Cangussu e
de não ter havido um reconhecimento da falha e da
responsabilidade do Estado, quando presenciamos um cidadão
honesto, trabalhador, idôneo, um funcionário público, ser
retirado de seu local de trabalho e levado para ser
torturado nas dependências do próprio Estado.
Queremos ainda. Sr. Presidente, apresentar aos Deputados um
requerimento de nossa autoria, que foi apresentado hoje na
Casa, em que solicitamos que a Assembléia Legislativa envie
oficio à RURALMINAS pedindo agilidade na entrega dos títulos
de legalização de terras devolutas que já foram aprovados
nesta Casa.
No Plenário, encontra-se o Deputado Carlos Pimenta, que, no

final do ano passado, fez um pronunciamento pedindo que nós.
Deputados, agilizássemos a tramitação dos títulos na
Assembléia Legislativa. Naquela ocasião, havíamos
apresentado um requerimento pedindo urgência na tramitação
dos processos, que realmente se encontravam tramitando de
forma morosa na Casa. A Assembléia Legislativa se mobilizou,
aprovou rapidamente os títulos, no que diz respeito à sua
responsabilidade, e, hoje, eles se encontram na RURALMINAS.
Solicitamos agilidade na entrega desses títulos para que os
cidadãos, que são os legítimos beneficiários dessa ação tão
eficaz por parte do Estado, possam, enfim, com os titulos
nas mãos, dar o encaminhamento que julgarem necessário.
Temos, ainda, um requerimento que apresentaremos à Comissão

de Meio Ambiente da Casa, no qual convidamos o Sr. Paulo
Afonso Romano, Secretário Nacional de Recursos Hidricos,
para comparecer á Comissão e informar aos Deputados e à
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sociedade mineira sobre o trabalho que vem desenvolvendo à
frente daquela Secretaria. O projeto, denominado Cidadania
pelas Aguas, é de extrema importância e diz respeito à
criação de uma agenda nacional para discutir o uso racional,
equilibrado e sustentado aos recursos hidricos do Pais. Não
podemos permitir que um terna de grande relevância, que
preocupa as maiores autoridades ambientalistas do mundo,
seja tratado com descuido pelas nossas autoridades. O
Governo Federal está sintonizado corri o assunto da água, ao
qual o Secretário vem dando tratamento adequado. Precisamos
trazer essas inf ormações , e todas as pessoas que avaliarem,
como nós, que esse é um trabalho importante devem colaborar
com esse movimento de cidadania.
Gostaria de fazer uma analogia entre a atual necessidade de
ciscutirmos o uso racional dos recursos hídricos e o
cesemprego que a nossa sociedade vem enfrentando noje. E
sabido Que os políticos neoliberais têm jogado um grande
número de trabalhadores na vala do desemprego. Isso
aconteceu não por falta do guestionamento e do
posicionamento de pessoas comprometidas com os
trabalhadores, que desejam e tentam implementar a política
do pleno emprego. Essas pessoas avisaram que essa política
neoliberal iria agravar a situação, como, hoje, estamos
comprovando: inúmeros trabalhadores, dia a dia, engrossam as
fileiras dos desempregados.
Chamo, mais uma vez, a atenção para a água. Se não
começarmos a discutir, noje, políticas concretas para o uso
racional e sustentado da água, iremos, em curto prazo,
enfrentar dificuldades como os trabalhadores e todos aqueles
que se importam com a falta de uma política de pleno emprego
estão enfrentando. Portanto, não podemos permitir que a água
se transforme num problema tão grave como o desemprego.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
14 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Pesioência oassa á 2a Parte da
reunião, com a la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Luiz
Antônio Zanto (7) - falecimento de ..iosê Tomaz de Jesus.
Aurora Macnado Queiroz, Nadir Oliveira Rodrigues, Maria
Dutra de Souza, José Antônio da Silva Ferreira, Abner Manoel
da Silva e Giseldo Costa Andrade, em Frutal; Paulo Schettino
- falecimento ce José Cristino Pinto, nesta Capital; e
Arnaldo Canarinho (2) - falecimento de Hélio José de
Almeida, irmão do Sr. Heleno José de Almeida, de Igaratinga,
e de Tarcisio Caldas, em Paracatu (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado GIycon Terra
Pinto, em que, com fundamento no art. 245. XX. do Regimento
Interno, solicita seja dirigido apelo aos Deputados e
Senadores da Bancada mineira no Congresso Nacional, bem como
ao Ministro da Justiça, para que essas autoridades adotem
posição contrária a eventuais proposições legislativas que
tenham como objetivo a extinção da Policia Rodoviária
Federal. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder â verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 19 Deputados; não houve
voto contrário; encontram-se nas comissões 12 Deputados.
Portanto não há 'quorum" para a votação. A Presidência torna
sem efeito a votação do requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Nartini - Sr. Presidente, peço
recomposição de 'quorum.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário cue proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 52 Deputados.
Portanto, há 'quorum" para continuação dos trabalhos. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento do
Deputado Glycon Terra Pinto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Resolução
ng 916/96, que dispõe sobre a sustação dos efeitos da
Resolução ng 63/96, da Secretaria de Recursos Humanos e da
Administração, que suspende o gozo das férias-prêmio dos
servidores públicos. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Requerimento ng 959/95, do Deputado Gilmar Machado, em que

solicita seja encaminhado à Secretaria da Fazenda pedido de
informações referentes ao Valor Adicionado Fiscal,
contribuinte por contribuinte, dos Municípios de Contagem e
Varginha, nos exercícios fiscais de 1992, 1993 e 1994. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com
a Emenda ng 1, q ue apresenta. Em votação, o requerimento,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda flQ 1,
Que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado o Requerimento ng 959/95 com a
Emenda ng 1. Oficie-se.



- fN
Requerimento ng 1.056/96. do Deputado Carlos Pimenta, em

que Solicita seja pedido ao Tribunal de Contas do Estado o
envio a esta Casa de cópias das prestações de contas das
entidades beneficiadas com a Lei ng 7.399, de 1/12/78,
referentes aos anos de 1994 e 1995. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo
nQ 1 Os Deputacos que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, o
Requerimento ng 1.056/96 na forma do Substitutivo ng 1.
Oficie-se.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase.

a Presidência passa à 2a Fase da Ordem ao Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de

Lei ng 879/96. ao Deputado Miguel Martini. que altera o art.
56 da Lei ng 6.763, de 26/12/75. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 27 Deputados; votou

contra 1 Deputado, Encontram-se 12 Deputados em reuniões de
comissões. Está, portanto, ratificada a aprovação, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 879/96 na forma do vencido em 1
turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto ce Lei ng 405/95, do
Deputado Dimas Rodrigues, que cria o Fundo Estadual de
Crédito Educativo e clã outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionaiiaade do projeto. A
Comissão de Educação opina pela sua aprovação com a Emenda
ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Educação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam corno se encontram. - Pausa.) Rejeitado.
Arquive-se.
Discussão, em IQ turno, ao Projeto ae Lei ng 755/96, do
Deputado Ajalmar Silva, que torna obrigatória a veiculação
de esclarecimentos sobre o seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veiculos automotores de vias
terrestres, no verso dos bilhetes de passagem dos ônibus das
linhas intermunicipais. A Comissão de Justiça conclui pesa
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo ng
1, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina
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pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça, com a Emenda ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do SuOstitutivo ng 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda flQ 1, apresentada pela Comissão de
Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em l Q turno.
o Projeto de Lei flQ 755/96 na forma do Substitutivo nQ 1,
com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 829/96. do
Deputado Bonifácio Mourão, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprios do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
aprovação. Em discussão. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 829/96
Dê-se ao 'caput' do art. 2g a seguinte redação,

acrescentando-se-lr,e o seguinte parágrafo:
'Art. 2 - A escolha da denominação só poderá recair em

nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

1 Q - Fica vedada a seleção de nomes para a denominação de
que trata o art. lg, de cônjuge, parentes consangüíneos ou
afins até o 2Q grau, de Presidente da República, de
Governador de Estado, de parlamentares ou de Prefeito,
enquanto ocupantes dos respectivos cargos eletivos.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 1996.
Durval Angelo
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão o Deputado Durval Angelo apresentou emenda, que
recebeu o ng 1. Nos termos do 2Q do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda à
Comissão de Administração Pública.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei rg 666/96, do
Deputado Gilmar Machado, que acrescenta dispositivos à Lei
ng 11.553. de 3/8/94, alterada pela Lei ng 12.075, de
2/1/96, que dispõe sobre ações para favorecimento de
transplantes. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em l Q turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
2g turno, o Projeto de Lei nQ 666/96 na forma do vencido em
lg turno. A Comissão de Recaçãc.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
as especiais de logo mais e de amanhã, dia 21, ambas às 20
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horas, e para a extraordinária, ás 9 noras, nos termos dos
editais ae convocação, bem como para a ordinária
deliberativa, na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: A Ordem do dia anunciada é a pu p licada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 24a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas ao aia treze de agosto de mi novecentos e
noventa e seis. comparecem na Saia de Reuniões aa Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila. Maria José Haueisen, Ibrabim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto, Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara abertos os trabalhos, a

p
ós O Que a ata da reunião

anterior é lida e aprovada. Isso posto. o Presidente informa
Que, nos termos do art. 3Q, III. da Lei 11.815. de 24/1/95.
e do f 4g do art. 2Q da Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a
reunião tem por finalidade apreciar processos de prestação
de contas da aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais. Ato continuo, faz uso da palavra o Deputado Glycon
Terra Pinto, relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que emite seus pareceres Dela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Centro
Comunitário Dona Níza Marquez Guaritá. Creche Comunitária
Maria Rosa øe Oliveira, Prefeitura Municipal de Capela Nova,
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Juiz de Fora, Caixa Escolar Luiza Gomes Lemos. Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela do Sul, Corporação
Musical Santa Cecilia. Santa Casa de Misericórdia da
Paróquia de Prados, Caixa Escolar Manoel Batista, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Casquilrio, Associação
Comunitária Católica Leão XIII. Conselho Central de Belo
Horizonte, Filarmônica lQ de Maio. Associação Esportiva
Estrela de Ouro, Creche São Geraldo, Prefeitura Municipal de
Inhaúma, Centro de Ação Comunitária Nossa Senhora da Luz,
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Associação das
Senhoras dos Rotarianos - Casa da Amizade, Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Itaguara. Rotary Clube de
Bonfiriópolis de Minas, Associação Comunitária de Vila
Jussara e Adjacências. Associação Comunitária Nova Esperança
de Vila Nova, Associação Morada da Chácara, Prefeitura
Municipal de Desterro do Melo, Associação Feminina do Bairro
Casa Branca, Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima. Associação Comunitária de Apoio à Pessoa Deficiente,
Associação Comunitária Rural de São Miguel/Morrinhos, Clube
Esportivo e Campestre de Salinas, Centro de Recuperação do
Alcoólatra. Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Nova Baden II, Associação Escola de Trabalho Mestra Luiza.
Associação para Preservação da Natureza - Grupo Kurupyra,
Centro Cristão Evangélico Educacional, Machado Esporte
Clube, Associação Comunitária Católica Poço de Siloé,
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Fundação Manhuaçuense de Promoção Humana, Associação
Comunitária Santanna. Associação de Desenvolvimento de
Faveira e Vacaria. Conselho Particular São Francisco de
Assis da Sociedade São Vicente de Paulo, Escola de Samba
Unidos da Gameleira, Prefeitura Municipal de Itapajipe,
Associação dos Leucêmicos do Estado de Minas Gerais,
Independente Futebol Clube. Creche do Menino Deus, Instituto
Paroquial de Assistência Social, Vasco da Gama Futebol
Clube. Vasco da Gama Futebol Clube, Associação Galpão,
Sociedade Musical Santa Cecilia, Consórcio de Entidades ce
Assistência e Promoção Social de Ponte Nova, Consórcio de
Entidades de Assistência e Promoção Social de Ponte Nova,
Associação Cultural Ecológica Lagoa do Nado, Família Down,
Instituto José Geraldo Gonçalves, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Catas Altas, Associação
Comunitária Beneficente dos Moradores do Bairro Porto
Alegre. Centro de Desenvolvimento Comunitário de Minas
Novas, Ação Social Evangélica Viçosense, Centro de Defesa
Coletiva das Vilas Cássia e Estrela, Real Atlético Clube,
Associação Monsenhor Joaquim Dimas Guimarães, Programa de
Assistência à Gestante e ao Menor. Ação Social São .João
Bosco. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila. 10-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário,
que emitem seus pareceres pela aprovação dos processos, os
quais são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros das Comissões para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de agosto de
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - G)ycon Terra Pinto - Romeu Queiroz -
Geraldo Rezende.
ATA DA 10 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As quatorze horas e -trinta e cinco minutos do dia vinte e
cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Leonidio Bouças e Marcelo Gonçalves, membros da referida
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Leonidio Bouças que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem a
finalidade de apreciar a matéria da pauta e, a seguir, passa
à leitura da seguinte correspondência: Ofícios ngs 91/96. da
Sra. Maria Lúcia Prandi, Deputada á Assembléia Legislativa
de São Paulo, o qual encaminha relato e pede a colaboração
desta Casa na luta contra o tráfico de crianças e de órgãos
no Brasil; 830/96. do Sr. Ademir Vicente da Silveira.
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Presidente da Câmara Municipal de Ubera pa. O qual encarninr'.a
cópia do Requerimento ng 864. do Vereador Lauro Guimarães.
em que solicita o acompanhamento, por parte desta Casa, da
sindicância instaurada no 4g Batalhão de Policia Militar, de
Uberaba, motivada pela morte do menor L. C. O,; e 13/96, da
Sra. Maria Caiafa, Secretária Nacional de Movimentos
Populares, em q ue solicita sejam enviados, por esta Casa,
expedientes às autoridades res ponsáveis pela permanência dos
índios caiovás e guaranis na aldeia de Jarará Juti. no Mato
Grosso do Sul. A Presidência designa o Deputado Marcelo
Gonçalves para analisar a correspondência. Passando-se à 2
Parte da reunião, o Deputado Marcelo Gonçalves, relator do
Projeto de Lei ng 740/96, do Deputado Durval Ângelo, no 1Q
turno, emite parecer, concluinco pela aprovação do projeto
com a Emenda ng 1. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade aa reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
João Leite, Presidente - Elbe Brandão - Paulo Piau.
ATA DA 332 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia três de julho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade e Gil
Pereira, membros da Comissão supracitada. Está presente.
também, o Deputado Gilmar Machado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio. declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil Pereira que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Em
seguida, o Presidente informa que se encontram em poder da
Mesa e à disposição dos Deputados oficios encaminhados à
Comissão, publicados no 'Diário do Legislativo' em 29/6/96,
que encaminham informações relativas aos registros ce
incorporações imobiliárias com financiamento do SFH,
prestadas pelos cartórios de registro de imóveis das
Comarcas de Belo Horizonte, Contagem, Governador Valadares,
Juiz de Fora e Uberlândia. A Presidência comunica aos
Deputados que, tendo em vista a proximidade do término das
atividades parlamentares do primeiro semestre, ficam os
membros aa Comissão previamente convocados para se reunirem
extraordinariamente, a fim de apreciarem as proposições que
porventura lhes sejam distribuídas. Em seguida, distribui o
Requerimento ng 1.511/96 ao Deputado Antônio Andrade e
redistribui o Projeto de Lei ng 788/96 ao Deputado Gil
Pereira. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições aa Com i ssão, O Deputado
Antônio Andrade procede à leitura de requerimento do
Deputado Gilmar Macnapo, em que solicita sejam ouvidos na
reunião os Srs. Jassone de Lima Júnior, Iriene José
Mirilande da Silva, Edson dos Santos e Guilmar José da
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Silva, empregados da empresa COTRIPAR. de Uberlândia, e
Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho de Belo
Horizonte, que discutirão as irregularidades cometidas por
aquela empresa contra seus empregados. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. O Deputado Marcos Helênio
apresenta requerimento em que solicita sejam discutidos na
Comissão os problemas e as irregularidades verificadas no
loteamento do Bairro Los Angeles. no Município de Ibirité,
com a participação de autoridades ligadas à questão e ae
moradores do bairro. Tendo em vista que a matéria a ser
apreciada é de autoria do Deputado Marcos Helênio, este
passa a Presidência ao Deputado Antônio Andrade. Este
submete a votação o requerimento, que é aprovado. O Deputado
Marcos Helênio reassume a direção dos trabalhos e passa à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Gil
Pereira, relator do Projeto de Lei flQ 674/96. emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no lg
turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade, relator
do Projeto de Lei ng 741/96, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria no lQ turno, na forma do
Substitutivo flQ 1, da Comissão de Administração Pública.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Gil Pereira, relator dos Projetos de Lei
nQs 778 e 788/96, emite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovação do Projeto de Lei ng 778/96 no lQ turno, com
as Emendas ngs 1 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça,
e a Emenda ng 2, da mesma Comissão, na forma da Subemenda n
1; e do Projeto de Lei flQ 788/96 na forma do Substitutivo ng
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Passa-se à
3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão.
Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. relator do
Requerimento nQ 1.511/96, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Em seguida, o Presidente Submete a
votação, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, o
Requerimento nQ 1.515/96, que é aprovado. Tendo em vista
requerimento do Deputado Gilmar Machado, aprovado nesta
reunião, a Presidência informa que serão ouvidos os
convidados acima mencionados e, em seguida, suspende a
reunião por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, para que
explique seu pedido. Logo após, os convidados usam da
palavra para tratar das irregularidades cometidas pela
empresa COTRIPAR, de Uberlândia, especialmente em relação
aos direitos trabalhistas de seus empregados, conforme
consta nas notas taquigrãficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados e dos convidados, convoca os membros ca Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Ardrade - Carlos

Pimenta.
ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
As quinze horas do dia quatorze de agosto de mil novecentos
e noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho IV os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Marcos
Helênio (substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho. Dor
indicação da Liderança do PT), e Elbe Brandão, membros d
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna. declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao De putado Simão
Pedro Toledo que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência acusa o recebimento, para a
apreciação da Comissão, dos Projetos de Lei ngs 881, 882,
883. 884. 885, 886, 887, 888. 889, 890. 891, 892, 893, 894.
898, 899, 900. 901. 902, 903. 904. 905. 906, 907. 908. 909,
910, 911. 912 e 913/96. Informa, ainda, oue a defesa do
Deputado Miguel Barbosa foi apresentada no dia 6 de agosto,
portanto dentro do prazo regimental, e que a Comissão fará
uso do prazo de 10 dias destinado à instrução probatória
prevista na alínea 'e' do inciso II do art. 57 do Regimento
Interno, que se esgota no dia 16/8/96. Passa-se á fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
á apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela

inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 614/95 (relator:
Deputado Simão Pedro Toledo); e pela constitucionalidade.
pela juridicidade e pela legalidade cos Projetos de Lei ngs
630/95, com a Emenda np 1; 846 e 873/96, este com as Emendas
ngs 1 e 2 (relator: redistribuídos ao Deputado Marcos
Helênio); 841, com as Emendas flQS 1 e 2; 888, na forma do
Substitutivo nQ 1, e 889/96 (relator: Deputado Arnaldo
Penna): o Projeto de Lei nQ 865/96, com a Emenda nQ 1; do
relator. Deputado Arnaldo Penna, teve discussão e votação
adiadas em virtude de pedido de vista formulado pela
Presidência. Registra-se nesse momento a presença do
Deputado Antônio Genaro, e deixa o recinto a Deputada Elbe
Brandão. Passa-se â fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação co Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovaaos os pareceres
que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela junidicidade dos Projetos de Lei ns 597/95, 709, 806.
825, este com a Emenda ng 1, 832, 847, 848, 850, 851. 852,
este com a Emenda nQ 1, 854, com a Emenda ng 1, 855, 858,

859, 860, 861. 863. 864, 870. 871, 874, 876, 877, 881, 882,
884. este com a Emenda nQ 1, 885. 686, 887, 890. 891, 892 e
894/96 (relator: redistribuidos ao Deputado Arnaldo Penna),
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e 833/96 (relator: redistribuido ao Deputado Antônio
Genaro). Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, a
Presidência determina o envio do Projeto de Lei flQ 614/95 ao
Plenário para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Arnaldo
Penna - Simão Pedro Toledo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR PROCESSO
CRIMINAL CONTRA O DEPUTADO MIGUEL ARCANJO DA COSTA BARBOSA

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Em 22/5/96. foi encaminhado a esta Casa oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
solicitando licença para instaurar processo criminal Contra
o Deputado Miguel Arcanjo da Costa Barbosa.
Em 18/6/96, esta Comissão, cumprindo o disposto no art. 57,
II, a" e 'b, do Regimento Interno, procedeu ao exame
preliminar da matéria e concluiu pelo prosseguimento do
processo de solicitação de licença, uma vez Que OS fatos
delituosos imputados ao Deputado denunciado não se inserem
entre os casos de inviolabilidade parlamentar.
Por conseguinte, concedeu-se ao Deputado o prazo regimental
previsto para a apresentação de sua defesa e indicação de
provas, em conformidade com o disposto no art. 57. II, 'c,
do Regimento Interno.
Apresentando tempestivamente a Sua defesa por escrito, o
parlamentar em Questão renunciou a qualquer indicação de
provas.
Por não haver instrução probatória a se proceder, esta

Comissão passa ao exame final da matéria, mediante o Qual
deve opinar pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido
de licença formulado por aquela egrégia Corte.

Fundamentação
Como ja se salientou no exame preliminar desta Comissão, o
sistema juridico-constitucional vigente exige prévia licença
da Casa Legislativa para que o Poder Judiciário instaure
ação penal contra parlamentar. E o que dispõe o lQ do art.
53 da Magna Carta, bem como o art. 56 da Carta politica
mineira.
Essas regras constitucionais aplicam-se, até mesmo, no caso

de o suposto autor do fato delituoso haver cometido o delito
antes ae se investir no mandato parlamentar. Na hipótese de
a ação penal haver sido iniciada antes da expedição do
diploma, o processo criminal fica sustado até que a licença
da respectiva Casa Legislativa seja concedida. Por outro
lado, se ocorrer indeferimento do pedido de licença, ou.
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ainda, não-deliberação do pedido, o prazo de prescrição fica
suspenso enquanto durar o mandato.
Essas regras constitucionais visam a garantir que o
parlamento possa atuar com toda a independência e a evitar
que os representantes do povo sofram coações abusivas ou
quaisquer constrangimentos motivados por intrigas politicas
variadas e interesses os mais obscuros, como a própria
história do passado pol í tico do Pais pode demonstrar. E
relevante reiterar que essas prerrogativas não podem, de
modo algum, ser entendidas corno privilégios ou instrumentos
de impunidade concedidos aos membros do Poder Legislativo.
Com base na análise dos autos enviados a esta Casa pelo
Tribunal de Justiça deste Estado, verifica-se que a denúncia
apresentada pelo Ministério Público, datada de 18/12/91,
versa sobre fatos delituosos que teriam ocorrido em setembro
desse ano; nessa é poca, o denunciado estava fora do cenário
p01 i ti co.
Embora negue, veementemente, a veracidade dos fatos
delituosos que lhe foram imputados, o Deputado solicita a
concessão da licença, a fim de que possa comprovar sua
inocência perante o Poder Judiciário.
Assiste razão ao ilustre parlamentar. Uma vez que inexistem
nos autos elementos indicadores de que o Deputado.
possivelmente, esteja sendo vitima de perseguição de
natureza politica, cabe-lhe defender-se perante a citada
Corte e apresentar todas as provas que lhe são de direito.
Não se pode desconhecer que as acusações que pesam contra o
Deputado Miguel Barbosa nesse processo se sustentam em
argumentos tão frágeis, que o próprio Ministério Público, em
suas alegações finais, pede a sua absolvição.
Todavia, para que não pairem dúvidas sobre essa questão,

consideramos conveniente deferir o pedido de licença feito
pelo mencionado Tribunal; este, em cumprimento de sua missão
institucional, certamente tomará todas as medidas
necessárias á elucicação dos fatos, realizando, assim, a
verdadeira justiça.

Conclusão
Concluimos pela concessão da licença para que o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais instaure processo criminal
contra o Deputado Miguel Arcanjo da Costa Barbosa, em
relação á ação penal contida no Processo ng 63.944-3.
Sala das Comissões. 20 oe agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Antônio Genaro - Anivaido Coelho - Simão Pedro Toledo - José
Braga.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 282/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relator io

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista - FALE -, com
sede no Municipio de Uberlândia.
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Desarquivado, rios termos cio art. 185 cio Regimento Interno,
o projeto foi publicado e encaminhado a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
"a", do mencionado estatuto.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista
na Lei ng 12.240. de 5/7/96.
Constata-se, pois, que a entidade está en funcionamento Ilã
mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos cargos que ocupam.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
282/95 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Geraldo Santanria, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 719/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei ng
719/96 visa declarar de utilidade pública a Cooperativa
Educacional de Viçosa Ltda. - COEDUCAR -, com sede no
Município de Viçosa.
Publicada no Diário do Legislativo', em 28/3/96, veio a

matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei ng 12.240, de 5/7/96, que regulamenta a outorga dos
títulos declaratórios de utilidade pública, estabelece em
seu art. lQ que "as sociedades civis, as associações e
fundações constituídas ou em funcionamento noEstado, com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade,
Podem ser declaradas de utilidade pública".
O Código Civil, em seu art. 16. classifica as pessoas
jurídicas de direito privado em três categorias:
'1 - as sociedades civis, religiosas, pias, morais,

científicas ou literárias, as associações de utilidade
pública e as fundações;
II - as sociedades mercantis:
III - os partidos políticos.

2g - As sociedades mercantis continuarão a reger-se pelo
estatuído nas leis comerciais".
Consta nos autos do processo em análise a cópia autenticada

do estatuto da entidade e o seu respectivo registro na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais.
Examinando o aludido estatuto, observa-se que a COEDUCAR é
uma empresa comercial e, como tal, regida por leis
comerciais. O cooperado subscreve e integraliza as quotas-
partes do capital, nos termos estatutários, contribuindo com
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as taxas de serviços e com os encargos operacionais que
forem estabelecidos.
A COEDUCAR, portanto, não nos afigura como sociedade civil.

O fato de ter o Ltda." em sua razão social comprova ser uma
sociedade por cuotas e, assim sendo, que visa a lucro. Além
ciisso, a referica cooperativa tem por finalidade atender aos
cooperados mediante contribuição financeira, o que foge ao
critério de servir desinteressadamente à coletividade.
Enquadrando-se na categoria de sociedade mercantil, a

Cooperativa foge aos critérios definidos na Lei ng 12.240,
já citada, o q ue impossibilita lhe seja outorgado o título
declaratório de utilidade pública.
Constatamos, pois, que a proposição em análise não encontra
respaldo nos princípios constitucionais e legais.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade. Dela
inconstituciona l idade e De l a ilegalidade do Projeto de Lei
ng 719/96.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 738/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo. a proposição em tela
dispõe sobre incentivo fiscal para pessoa jurídica que
empregue trabalrador creso ou egresso co sistema
penitenciário.
A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela sua juridicidacie.
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de Defesa
Social, que opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo flQ 1.

Em atendimento a requerimento co Deputado Marcos Helênio, a
matéria foi ainda apreciada pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que emitiu parecer pela sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Defesa Social, e com a Emenda flQ 1, que apresentou.
Caoe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o assunto.

Fundamentação
O projeto objetiva facilitar a recuperação e a reinserção
social dos presidiários e dos egressos do sistema
penitenciário, além de contribuir para a redução do
desemprego, auxiliando, assim, o Estado no cumprimento de
suas funções.
O Que o Estaco deixar de arrecadar em função da medida

o proposta será seguramente justificado pelo notável ganho
social que se terá conseguido.
Ademais, como estamos propondo emenda com o objetivo de que
a lei resultante do projeto em análise entre em vigor
somente no próximo exercício financeiro. há tempo suficiente
para a compatibilização com o orçamento fiscal para aquele
exercício.
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A outra emenda que propomos visa a estabelecer os limites
dos incentivos a serem concedidos pelo Executivo, evitando-
se assim que se desobedeça ao principio ca indelegabilidade
das competências. Nem mesmo a lei pode transferir funções
legislativas à administração pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 738/96, no lç turno, na forma do Substitutivo nQ 1.
apresentado pela Comissão de Defesa Social, e com as Emendas
flQS 2 e 3, a seguir redigidas, ficando prejudicada a Emenda
ng 1, apresentada Dela Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3 - O incentivo será utilizado pelo contribuinte

como crédito na apuração do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e não poderá ser
superior a 255% das despesas com pagamento dos salários dos
empregados enquadrados nas hipóteses do art. l.'.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
"Art. SQ - Esta lei entra em vigor em lQ/1/97.11.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Jorge Hannas - Glycon Terra Pinto,
PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 741/96
(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, f l Q, do Regimento

Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ángelo, o projeto de lei em
tela objetiva criar a Ouvidoria de Policia do Estado de
Minas Gerais.
Cumpridas as formalidades regimentais e atribuida ao
projeto tramitação em regime de urgência, a Comissão de
Constituição e Justiça manifestou-se por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade.
Por sua vez, a Comissão de Administração Pública emitiu
parecer favorável à aprovação do projeto na forma do
Substitutivo ng 1, de sua autoria, também acolhido pela
Comissão de Defesa do Consumidor.
Em reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, foi rejeitado parecer que concluía pela
rejeição do projeto, e foi designado novo relator, nos
termos do art. 138, 2g, do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação da mencionada Ouvidoria demandará gastos que
poderão ser suportados pelo Estado e não provocarão grande
impacto financeiro e orçamentário, uma vez que seu
funcionamento exigirá uma estrutura mínima.
Ademais, o projeto atribui ao Poder Executivo a tarefa de
providenciar os meios adequados ao exercício das atividades



da Ouvidoria, tanto no que se refere ao planejamento da
estrutura do novo órgão quanto à programação dos recursos
financeiros necessários para cobrir os gastos com sua
instalação e funcionamento. Tais gastos serão cobertos por
dotações orçamentárias da Secretaria da Casa Civil e
Comunicação Social, que abrange o Gabinete do Governador, ao
qual o novo órgão estará vinculado.
A implantação da Ouvidora é oportuna, uma vez que se
insere num conjunto de medidas que visam a democratizar as
ações do aparelho repressor do Estado, concretizando um
órgão fiscalizador em comunicação direta com a sociedade
civil e dando maior transparência aos atos da policia
mineira.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é Dela aprovação do
Projeto de Lei ng 741/96 no lg turno, na forma do
Substitutivo flQ	1.	apresentado pela Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio. relator -
Jorge Hannas - Romeu Queiroz.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 775/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em
apreço dispõe sobre o ensino de 2Q grau em escola da rede
estadual do Município de Conquista.
Publicada em 27/4/96, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para que seja exaninaca quanto aos aspectos
juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 195.
c/c O art. 103. V, a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende que o ensino médio oferecido
Dela Escola Estadual Dr. Lincolfo Bernardes, localizada no
Município de Con quista, passe a funcionar com recursos
próprios do Estado.
A escola oferece ensino fundamental. da 5 à Sa série, e
ensino médio, com cursos profissionalizantes de magistério e
de técnico em contabilidade.
Embora a escola pertença á rede pública estadual, o ensino

médio por ela oferecido está sendo totalmente custeado pela
Prefeitura Municipal de Conquista, sem qualquer ônus para o
Estado. Ta fato ocorre por força da Lei ng 4.707. de
4/4/68, cujo art. 2g estabelece que o ensino técnico dessa
escola será mantido pelo município, com o qual o Estado
celebrará convénio especifico para esse fim.
De fato, esse convênio foi celebrado ainda em 1969, segundo
nos informa a Superintendência de Organização do Atendimento
Escolar, da Secretaria da Ed ucação . Pelos termos do acordo
realizado, a responsabilidade pela manutenção dos cursos
técnicos foi dividida entre o Estado e o municí p io. Todavia.
como o convênio expirou em 1985. os CurSOS
profissionalizantes passaram a funcionar por conta exclusiva
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do poder público municipal, que, agora, alega não mais
dispor de recursos para continuar custeando tais despesas.
O Poder Executivo estadual, por sua vez, em resposta à
diligência desta Comissão à Secretaria da Educação, afirma
ter a intenção de arcar com a referida des pesa, desde que o
ensino fundamental seja municipalizado.
Estariamos, inequivocamente, diante de matéria inserida no
âmbito da atuação administrativa cio Poder Executivo, não
fosse a existência de um ordenamento legal que desonera o
Estado de qualquer ônus em relação ao ensino médio da Escola
Estadual Dr. Lindolfo Bernardes. Sendo assim, a solução do
problema deverá passar, necessariamente, pelo crivo da lei.
E importante para a análise da matéria examinar a
mencionada Lei ng 4.707, de 1968, à luz dos ditames
constitucionais em vigor.
Segundo determina a Constituição da República, os entes
federados organizarão seus sistemas de ensino em regime de
colaboração, e o municipio deve atuar prioritariamente no
ensino fundamental e pré-escolar (art. 211,
Vê-se que essas diretrizes constitucionais não estão sendo
observadas, pois no caso em exame ocorreu uma completa
inversão do que determina a Lei Maior. Ora, o municiqio tem
garantido o ensino médio, quando deveria priorizar o
fundamental, enquanto o Estado tem custeado o ensino
fundamental, em vez de manter o ensino médio.
Realmente, faz-se necessário corrigir esse estado de

coisas. O primeiro passo seria revogar o art. 2Q da citada
lei, que desobrigou o Estado de arcar com o ensino médio da
escola.
Quanto àmunicipalização de seu ensino fundamental, esta
dependerá unicamente de entendimentos entre as
administrações públicas estadual e municipal, uma vez q ue a
lei estadual não pode entrar nesta seara, o que, certamente,
feriria a autonomia politica, administrativa e financeira
conferida aos entes federados municipais pela Carta Magna
Ademais, uma medida dessa natureza insere-se no campo das
atribuições do Conselho Estadual de Educação, que tem
competência para disciplinar os sistemas estadual e
municipal de ensino, consoante prevê o art. 206 da Carta
mineira.
A proposição em pauta, por tratar de tema relativo à

educação e ao ensino, é de competência do Estado federado,
nos termos do inciso IX do art. 24 da Constituição da
República, razão pela qual pocierá tramitar nesta Casa.
Não obstante, apresentamos o Substitutivo ng 1 ao final
deste parecer, a fim de car um tratamento juridico mais
eficaz e adequado à ouestão.

Conclusão
Isso posto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
775/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
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SUBSTITUTIVO No 1
Revoga o art. 2g da Lei ng 4.707, de 4 de abril de 1968.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica revogado o art. 2 da Lei ng 4.707. de 4 ce

abril de 1968.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 862/96

Comissão ce Fisca i zação Finarce'a e Crçamentària
Reatóro

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
epígrafe altera a Lei flQ 6.763. de 26/12/75. e dá outras
providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi
enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Vem, agora, a proposição para análise desta Comissão.

Fundamentação
A proposição sob comento retira os cosméticos e produtos de
toucador ca lista ce produtos supérfluos cue recolhem ICMS
de 25%, constantes na Tabela F da Lei ng 6.763, de 1975. o
que resultará na redução da aliquota para 18%.
Tais produtos são utilizados como material de trabalho por
comerciantes e profissionais autónomos do setor de estética.
dai por que não podem ser tidos como supérfluos.
Por outro lado, a redução pretendida preserva a arrecadação

do Estaco, uma vez que tais produtos continuariam a ser
taxados pela aliquota genérica de 18%.
Atualmente, os comerciantes e profissionais autônomos
adcuirem cosméticos e produtos de toucador em Estados
vzinr)os, como o Rio de Janeiro e São Paulo. sendo, nessas
operações interestaduais, de 12% a aliquota do ICMS. NO
entanto, como a aliquota atualmente vigente nas operações
internas no Estado é de 25%. o setor é obrigado a recolher a
diferença de 13%. Adotando-se a redução ora proposta, de 25%
para 18%, a diferença se reduziria para apenas 6%.
Sabe-se que, com o implemento do beneficio fscal. o setor
torna-se mais com petitivo, gerando mais empregos e divisas
para a balança comercial do Estado. Ademais, a redução da
aliquota do ICMS para 18% nas saidas de cosméticos e
produtos de toucador pode tornar possível o restabelecimento
do interesse dos fabricantes pelo nosso Estado, já que
atualmente preferem implantar suas unidades de produção em
São Paulo e no Rio de Janeiro, em virtude do tratamento
fiscal que Minas Gerais confere a esses produtos.
Além do exposto, a manutenção da aliquota de 25% é
desaconselhável, porque incentiva a chamada economia
invisivel. praticada pelos grandes fabricantes de outros
Estados. por meio da venda direta em portas de salões de
cabeleireiros, em detrimento de uma atividade comercial
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permanente e participante do cadastro de contribuintes do
ICMS.
O inciso VI do art. 155 da Constituição Federal permite ao
Estado adotar, por meio de lei e sem necessidade de
deliberação do CONFAZ, aliquota interna não inferior à
aliquota interestadual, que atualmente é de 12%, dai porque
a redução para 18% encontra-se dentro dos limites
constitucionais.
Apenas para adequar o projeto à forma de oosicionamento das
aliquotas no texto da Lei flQ 6.763. de 1975, apresentamos a
Emenda flQ 1, propondo nova redação para o art. lQ do
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer ó pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 862/96, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1.
que apresentamos a seguir.

EMENDA No
-1

Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
Art. 1 - O item 6 da Tabela F a que se refere a alínea

'a' do inciso 1 do art. 12 da Lei nQ 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
6- Perfumes, exceto água de colônia, conforme disposto em

regulamento".".
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1996.
Romeu Queiroz. Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Jorge Hannas - Marcos Helênio - Miguel Martini.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 609/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei n

609/95 autoriza o Poder Executivo a criar campanha educativa
e cultural no âmbito estadual, visando a melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos mineiros.
Aprovada no lg turno com a Emenda ng 1, retorna agora a
Proposição a esta Comissão para que seja elaborado o parecer
de 2g turno e a redação cio vencido, que o integra.

Fundamentação
O projeto de lei em exame trata de assunto de extrema
relevância, que é a realização de campanha que conscientize
a população acerca de seus direitos e deveres perante a
sociedade e sobre os cuidados preventivos referentes â
alimentação, à saúde e à higiene, entre outros temas
enumerados.

No q ue se refere ás despesas que o projeto acarreta,
entendemos que são meritórias em face do grande alcance da
proposição.
No que tange ao aspecto orçamentário, verificamos a

existência de dotação para a consecução dos fins do projeto,
já que a Lei Orçamentária vigente no exercido de 1996 fixa
em R$15.000,000,00 as des pesas para a Secretaria de Estado
de Comunicação Social implementar o Subprograma Divulgação
Social, Atividade - Divulgação e Relações Públicas.

Conclusão
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Em face do exposto, op'namos pela aDr'ovação do Projeto de
Lei nQ 609/95, no 2g turno, na forma ao vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Marcos Helênio - Romeu Queiroz - Jorge Hannas.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI NQ 609/96
Institui campanha educativa no ám p ito do Estaco de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a criar
campanha educativo-cultural no âmbito estadual, visando a
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mineiros.
Art. 2g - São objetivos da cam panha educativo-cultural:

- destacar a importância do cidadão no contexto social
II - propagar os cuidados preventivos relativos à

a liment ação , à saúde e à higiene:
III - fortalecer o sentimento civico e a importância das
instituições púolicas;
IV - difundir os direitos e os deveres do cidadão diante da

sociedade e do mercado de consumo e a finalidade social dos
impostos e das taxas;
V - valorizar as profissões existentes e as oportunidades

do mercado de trabalho;
VI - divulgar as diversas modalidades esportivas que o
cidadão pode pr aticar em centros comunitários.

lQ - O objetivo da campanha constará em livretos ou
folhetos que serão distribuidos gratuitamente em centros
comunitários, escolas. hospitais, igrejas, locais de
concentração popular e instituições públicas.

- A campanha educativa será veiculada em periodos
especificados pelo Poder Executivo.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 4Q - As despesas decorrentes desta lei correrão à
conta de cotações orçamentárias próprias das Secretarias de
Estado ca Educação. da Saúde, da Cultura, de Esportes. Lazer
e Turismo e do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente respeitadas as respectivas areas de atuação e
competência.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições erii contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 879/96

Comissão cc Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei ng
879/96 altera o art. 56 da Lei ng 6.763. de 26/12/75.
concede parcelamento de crédito tributário e dá outras
provi dérc ias
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Aprovado o projeto no lg turno, na forma do Substitutivo ng
2, e rejeitado o seu art. 2g, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer no 2g turno.
Nos termos do art. 196, ig, do Regimento Interno, em
anexo apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela visa a harmonizar a atual sistemática
de multas adotada pelo Estado com a estabilização da
economia, pois não mais se justifica a cobrança de multas
elevadas.
O projeto, aperfeiçoado pelo Substitutivo flQ 2, ao
introduzir alterações na referida lei e alterar outras leis
que tratam de matéria fiscal e tributária, institui diversas
hipóteses de incidência de multa nos procedimentos
contenciosos e não contenciosos, estabelecendo tratamento
diferenciado para o contribuinte inadimpler,te que informar o
seu débito espontaneamente.
O pagamento do imposto em prazos menores resulta em
percentuais menores de multa, aplicando-se as hipóteses mais
benéficas aos contribuintes que requererem parcelamento
antes da edição da lei proposta.
Por outro lado, o novo parcelamento proposto pelo projeto
será de até 100 (cem) meses, alcançando os créditos
tributários vencidos até 60 (sessenta) dias antes da
publicação da lei, formalizados ou não, inclusive os
inscritos em divida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança.
A medida traz repercussões positivas, possibilitando

aumento da arrecadação, uma vez que estimula o pagamento dos
débitos em atraso, sobretudo os das empresas que normalmente
cumprem suas obrigações tributárias e se tornaram
inadimplentes temporariamente, em função de vários ajustes
que foram obrigadas a fazer para sobreviverem no mercado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 879/96 no 2Q turno, na forma do vencido no
lg turno.
Sala cas Comissões. 20 oe agosto de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Miguel Martini - Jorge Hannas - Marcos Helênio (voto
contrário).

Redação do Vencido no 1Q Turnos
PROJETO DE LEI NQ 879/96

$ - A redação oo vencido no lQ turno do Projeto de Lei ng
879/96 é idêntica á reoação final do referido projeto,
publicada nesta edição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 498/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 498/95, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que dá a denominação de Rodovia Bom Caminho do
Castrinho ao trecho da Rodovia MG-20 que liga o Município de
Jabuticatubas ao Distrito de Cardeal Mota, foi aprovado no
2Q turno com a Emenda ng 1.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 498/95
Dá a denominação de Rodovia Bom Caminho do Castninho ao
trecho da Rodovia MG-20 Que liga o Município de
Jabuticatubas ao Distrito de Cardeal Mota.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Rodovia Bom Caminho do Castrinho
o trecho da Rodovia MG-20 que liga o Município de
Jabuticatubas ao Distrito de Cardeal Mota.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

qubi icação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 735/96
Coriissão de Recação

O Projeto ce Lei ng 735/96, ce autoria do Deputado
Wandenley Ávila, que declara de utilidade pública a entidade
Grupo de Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no
Município de Datas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que.
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, cue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 735/96
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Produtores
Rurais de Tombadouro, com sede no Mun i cípi o de Datas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Grupo de Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no
Município de Datas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique. relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 879/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 879/96. de autoria do Deputado Miguel
Martini, que altera discositivos da Lei ng 6.763. de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
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Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 879/96
Altera dispositivos da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 56 da Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 56 - As multas para as quais se adotará o critério a

que se refere o inciso III do art. 53 são as seguintes:
1 - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e

acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a
menor ou intempestivo do imposto, observado o disposto no
lg deste artigo:
a) de 0.3% (zero virgula três por cento) do valor do
imposto, por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer no
prazo de 59 (cinqüenta e nove) dias contados ca data do
vencimento;
b) de 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto,

quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea
anterior;

II - havendo ação fiscal, quando se tratar de crédito
tributário de natureza não contenciosa, de 80% (oitenta por
cento) do valor do imposto, observadas as seguintes
reduções, quando o pagamento for efetuado de uma só vez:
a) Quando o pagamento se efetivar no prazo de 10 (dez) dias

contados da data do recebimento do auto de infração:
- a 9% (nove por cento) do valor do imposto. Quando a

lavratura do auto de infração ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias contados da data do vencimento;
2 - a 18% (dezoito por cento) do valor do imposto, quando a
lavratura do auto de infração ocorrer após o 30Q (trigésimo)
e até o BOQ (sexagésimo) dia contados da data do vencimento;
3 - a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto.
quando a lavratura do auto de infração ocorrer a pós o 60g
(sexagésimo) dia contado da data do vencimento;
b) quando o pagamento se efetivar após o 10Q (décimo) e até

o 40 (quadragésimo) dia contados do recebimento do auto de
infração, a 30% (trinta por cento) do valor do imposto;
c) quando o pagamento se efetivar após o prazo previsto na
alínea anterior, a 50% (cinqüenta por cento) do valor do
imposto.
III - havendo ação fiscal, quando se tratar de crédito

tributário de natureza contenciosa, de 100% (cem por cento)
do valor do imposto, observadas as seguintes reduções,
quando o pagamento for efetuado de uma só vez:
a) a 30% (trinta por cento) do valor do imposto, quando o
pagamento se efetivar rio prazo de 10 (dez) dias contados da
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data do recebimento do termo expedido pela Fazenda Púclica
Estadual na fase preliminar da ação fiscal
b) a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, quando o
pagamento ocorrer após o lOQ (décimo) e até o 30Q
(trigésimo) dia contados do recebimento do termo mencionado
ria alinea anterior, ou até o momento do recebimento do auto
de infração, se esse ocorrer em menor prazo;
c) a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto, quando

o pagamento ocorrer no p r azo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento do auto ce infração, ou, na falta deste, depois
ae esgotado o prazo previsto na alinea anterior;
d) a 70% (setenta por cento) do valor do imposto, quando o
pagamento ocorrer após os prazos previstos nas alineas
anteriores.

1 Q - Na hipótese prevista no inciso 1. ocorrendo o
pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa será exigida
em dobro, quando riouver ação fiscal.

- Na hipótese de pagamento parcelado, as multas serão
reduzidas em função do número de parcelas e. quando for o
caso. da fase da ação fiscal, aos percentuais previstos nas
tabelas G. H e 1 desta lei, aplicados sobre o valor do
imposto.

3g - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão
seus valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.

4Q - No pagamento do saldo remanescente, relativo ao
crédito tributário denunciado espontaneamente. Cujo
parcelamento tenha sido cancelado por descumprimento de suas
condições, o valor das multas não poderá, em qualquer
hipótese, resultar em percentual inferior àquele adotado no
parcelamento referente à denúncia espontânea.

5g - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, tendo
sido autuado o saldo remanescente dc débito, o seu pagamento
poderá ser pa

r
celado, considerando-se, para definição da

redução das muitas, a soma do número ae parcelas quitadas
Quando oo parcelamento relativo à denúncia espontânea, com o
número de parcelas referentes ao novo parcelamento.

6g - O contribuinte poderá renunciar ao parcelamento,
efetuando a quitação integral das parcelas vincendas,
hipótese em que a redução da multaa ser considerada,
relativamente ao remanescente. será a prevista para o
parcelamento em número de parcelas equivalente ao número de
parcelas quitadas pelo contribuinte renunciante mais 1 (um).
( 7Q - Na hipótese de não-retenção ou de falta de pagamento

do imposto retido em decorrência de substituição tributária,
as multas serão cobradas em dobro, aplicando-se, na mesma
proporção, as reduções previstas nos incisos II e III deste
artigo.".
Art. 2 - O art. 217 da Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de
1975, fica acrescido dos lg a Sg, com a seguinte
redação:
"Art. 217 - ....................................

1 Q - O Poder Executivo poderá atribuir à autoridade a ser
indicada no decreto de que trata este artigo competência



276

para estabelecer condições e formalidades relativas às
formas especiais de pagamento nele mencionadas.
E 2g - Para os efeitos de parcelamento, o crédito

tributário será considerado monetariamente atualizado,
observada a legislação especifica.

- O pedido de parcelamento implica a confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência
de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação
judicial

4Q - No caso de cancelamento de parcelamento, se o
crédito tributário já estiver inscrito em divida ativa e
ajuizada a execução fiscal, será apurado o débito
remanescente, prosseguindo-se a execução fiscal.

5Q - Presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de
bens e rendas, ou o seu inicio, feita por sujeito passivo
que tenha requerido o parcelamento do débito tributário ou
possua parcelamento em curso, salvo quando reservar bens ou
renda suficientes para o integral pagamento do crédito
tributário.'

Art. 3Q - O art. 227 da Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de
1975, fica restabelecido com a Seguinte redação:
'Art. 227 - O Procurador-Geral Ia Fazenda Estadual,

mediante ato motivado, poderá reconhecer de oficio a
prescrição do crédito tributário.
Parágrafo único - Pode ser pedida a extinção da execução
fiscal em que não tenha sido citado o executado ou, se
citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, após
ter sido o processo suspenso, nos termos do art. 40 da Lei
nQ 6.830, de 22 de setembro de 1980, por prazo igual ou
superior a 5 (cinco) anos, somados os periodos de
suspensão.
Art. 4g - A Lei flQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescida das tabelas G, H e 1 constantes no Anexo 1 desta
lei.
Art. 5Q - O art. 7g da Lei nQ 7.164. de 19 de dezembro de
1977, fica acrescido do seguinte 7g:
"Art. 7Q - .............................
7g - O sujeito passivo será intimado ou comunicado por

edital publicado no órgão oficial ao Estado, quando se
encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, ausente
do território do Estado, ou quando se revelar inviável a
intimação ou a comunicação por via postal ou, ainda, na
hipótese de devolução destas pelo correio, considerando-se _o
sujeito passivo intimado ou comunicado na data da publicação
do edital.".
Art. 6 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
parcelamento de crédito tributário vencido nos 60 (sessenta)
dias anteriores á data de publicação desta lei, formalizado
ou não, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou
não a sua cobrança, em até 100 (cem) parcelas, observado O
disposto na tabela constante no Anexo II desta lei, desde
que o interessado protocolize requerimento no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de publicação desta lei,
acompanhado do comprovante do depósito inicial.



 lg Para os efeitos do parcelamento, o crédito
tributário seca considerado monetariamente atualizado,
observada a leg i slação especifica.
4 2Q - O pedido de parceamento implica a Confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência
de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação
judicial.

3 - O parcelamento ficará automaticamente cancelado.
quando ocorrer atraso consecutivo de 2 (duas) parcelas por
mais de 2 (duas) vezes, ou alternado por mais de 4 (Quatro),
hipótese em que o saldo remanescente será imediatamente
inscrito na divioa ativa.

- 4 Conversão de parcelamento em curso para
parcelamento nos termos e nas condições estabelecidas neste
artigo levará em conta o número de parcelas pagas, com
vistas ao enquadramento do sujeito passivo na faixa que
houver escolhido.
Art. 7 Aplicam-se ao parcelamento as multas previstas no
art. 56 da Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de 1975, com a
redação dada pelo art. l Q desta lei, Que forem mais
benéficas ao sLjeito passivo.

l Q - Nos cébitos com parcelamento em curso na data da
publicação desta lei, a redução das multas será aplicada ao
débito remanescente, vedada a compensação ou a restituição
de parcelas pagas.

2g - Quando se tratar de crédito tributário que esteja
sendo discutido judicialmente, a redução de multas prevista
nesta lei beneficiará somente o contribuinte que
protocolizar o pedido de parcelamento ou efetuar o pagamento
do tributo antes do trânsito em julgado da decisão.
Art. 8Q - Ficam remitidos os créditos tributários,
inscritos ou não em divida ativa, vencidos até 31 de julno
de 1996. cujo valor total, ai incluídas as parcelas de
atualização monetária, as multas e os juros, em cada
Processo Tributário Administrativo, não ultrapasse 150
(cento e cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.
Art. 9Q - O caput' do art. 34 a Lei nQ 6.763, de 26 de
dezembro de 1975. passa a vigorar com a seguinte redação:
°Art. 34 - O imposto será recolhido nos razos fixados no

Regulamento, ficando o Poder Executivo autorizado a alterá-
los quando julgar conveniente, bem como a conceder desconto
pela antecipação do recolhimento, nas condições que
estabelecer, sem prejuízo do disposto no art. 56 desta
1 ei.
Art. 10 - O art. 11 da Lei ng 12.228, de 4 de julho de
1996, com a redação dada pelo art. 7Q da Lei ng 12.281. de
31 de juino de 1996. fica acrescido do seguinte inciso III:

Art. l - .....................................
III - lum) representante da Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais - FIEMG - e 1 (um) representante da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FAEMG.".
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Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará o parcelamento de
que trata o art. 6Q desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 12 - Fica revogado o art. 130 da Lei ng 6.763, de 26
de dezembro de 1975.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Jorge Eduardo de Oliveira.
ANEXO 1

(a que se refere o art. 4g da Lei n de de de 1996)
TABELA G

(a que se refere o 2g do art. 56 da Lei 6.763, de
26/12/75, com a redação dada pela Lei nQ de de 1996)

* - A Tabela mencionada foi publicada na edição do Diário
do Legislativo de 22/8/96.

TABELA H
(a que se refere o 2Q do art. 56 da Lei 6.763, de

26/12/75. com a redação dada pela Lei ng de de 1996)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONTENCIOSO

$ - A Tabela mencionada foi Dublicada na edição do Diário
do Legislativo de 22/8/96.

TABELA 1
(a que se refere o f 2Q do art. 56 da Lei 6.763. de

26/12/75, com a redação dada pela Lei ng de de 1996)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTENCIOSO

* - A Tabela mencionada foi publicada na edição do Diário
do Legislativo de 22/8/96.

ANEXO II
(a que se refere o art. 6Q da Lei flQ . de de de 1996)
* - O Anexo mencionado foi publicado na edição do Diário do

Legislativo de 22/8/96.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQs 3. 4. 5 e 6 AO PROJETO DE LEI

NQ 879/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini. o Projeto de Lei n
879/96 altera o art. 56 da Lei ng 6.763. de 26/12/75,
concede parcelamento de crédito tributário e dá outras
providências.

Apresentadas em Plenário as Emendas flQS 3, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, 4 e 5, do Deputado Marcos Helênio,
e 6, do Deputado João Leite, cabe a esta Comissão emitir
parecer sobre elas.

Fundamentação
Este relator, por entender que o substitutivo apresentadop
elo Deputado Miguel Martini nesta reunião constitui um
aperfeiçoamento do projeto original, o acolne, ficando
prejudicadas as Emendas ngs 3, 4 e 6. uma vez que estão
absorvidas pelo substitutivo.
A Emenda nQ 3, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
estabelece que não haverá lavratura de auto de infração na
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hipótese de inadimplência informada pelo contribuinte, bem
como não será aplicada a multa prevista na atual redação do

2Q do art. 56 enquanto não for esgotado o prazo previsto
na alínea a" do inciso 1 do mesmo artigo.
A emenda é compatível com a estrutura global ia nova
sistemática prev

i
sta na proposição, uma vez que resguarda o

poder fiscalizador co Estado de lavrar o auto ce infração
após o prazo de 60 dias a que se refere a alínea "a' do
inciso 1 do art. 56. na redação dada ao art. iQ do projeto.
Durante o período correspondente a até 59 dias contados da
cata de i nformação de seu débito, o contribuinte terá a
garantia de que não será lavrado o auto, e,
conseqüentemente, não haverá aplicabilidade de multa em
percentual mais elevado.
De autoria do Deputado Marcos Helêriio, a Emenda nQ 4 propõe

• cancelamento do crédito tributário formalizado, inclusive
• inscrito em dívida ativa, aju

i
zada ou não sua cobrança.

cujo valor seja igual ou inferior a R$1.000,00. A emenda, da
forma como está redigida, esbarra no disposto na alínea "g"
do inciso XII do art. 155 da Constituição Federal, bem como
na Emenda á Constituição nç 3, de 1993, uma vez que institui
beneficio fiscal relativo ao ICMS, atribuição exclusiva do
Conseho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -. na
forma prevista na Lei Complementar flQ 24, de 1975,
recepcionada pelo art. 34, 8Q, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Federal.
Entretanto, de modo a favorecer os contribuintes que tenham

débitos de valores mais baixos, sem, no entanto, comprometer
• arrecadação do Estado, estamos propondo, no substitutivo.
• remissão, nos termos do art. 150, €, da Constituição
Federal, para os créditos tributários vencidos até 31 de
julho deste ano que não ultrapassem o valor de 150 Unidades
Fiscais de Referência - UFIR - em cada processo tributário
administrativo.
A Emenda flQ 5, também do De putado Marcos Helénio, visa a
reduzir de 0.3% para 0.2% a multa diária por falta de
pagamento do imposto, na forma prevista na alínea "a" do
inciso 1 do art. 56 da Lei nQ 6.763. de 1975. A emenda não
deve ser acolhida, uma vez que o percentual de 0.3% é
adotado em sintonia com a redação global do projeto, de
forma sistematizada e harmônica, sendo de registrar-se ainda
que a multa é cominação, e o parâmetro de 0.3% é
recomendável, uma vez que não tem efeito vinculativo com os
juros atualmente praticados no mercado.
A Emenda ng 6, do Deputado João Leite, retira do 3g do
art. 2Q a expressão 'reinscrito', facilitando a
operacionalidade do novo sistema de cobrança de multas pela
eliminação da burocracia de reinscrever em divida ativa o
saldo remanescente, a cada parcelamento interrompido, razão
pela qual a acolhemos no Substitutivo nQ 2.
Cuida ainda o substitutivo de alterar outros dispositivos
da Lei nQ 6.763. de 1975, dando maior flexibilidade ao Poder
Executivo para estabelecer as formas e as condições se
pagamento do imposto pelo contribuinte. especificamente o
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art. 217, além do restabelecimento do art. 227, que vigorou
até junho de 1994, e a revogação do art. 130 da Consolidação
da Legislação Tributária e Administrativa do Estado - CLTA.
Por outro lado, reduzem-se substancialmente os percentuais

exigidos para o depósito inicial em caso de parcelamento do
débito do imposto, privilegiando os contribuintes que
optarem pelo menor número de parcelas.
Finalmente, o substitutivo promove alterações em
legislações esparsas do Estado, facilitando a
operacionalidade de ações administrativas.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda
nQ 5 e pela aprovação das Emendas ngs 3. 4 e 6, ficando
estas. contudo, prejudicadas, uma vez que estão contidas no
Substitutivo ng 2, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO NQ 2
Altera dispositivos da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975. e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei ng
6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a
seguinte redação:
'Art. 56 - As multas para as quais se adotará o critério a

que se refere o inciso III do art. 53 serão as seguintes:
1 - por falta de pagamento, pagamento a menor ou
intempestivo do imposto, quando houver espontaneidade no
recolhimento do principal e acessórios, observado o disposto
no lQ:

a) 0.3% (três décimos por cento) sobre o valor do imposto,
por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer no período de
59 (cinqtjenta e nove) dias contados da data ao vencimento;
b) 24% (vinte e Quatro por cento) sobre O valor do imposto,

para pagamento após o prazo previsto na alínea anterior;
II - havendo ação fiscal, quando se tratar de crédito

tributário de natureza não contenciosa. 80% (oitenta por
cento) sobre o valor do imposto, observadas as seguintes
reduções para pagamento de uma 56 vez:
a) quando o pagamento se efetivar no prazo de 10 (dez) dias
contados da data do recebimento ao auto de infração:

- a 9% (nove por cento) do valor do imposto, Quando a
lavratura do auto de infração houver ocorrido no prazo de 30
(trinta) dias contados da data do vencimento;
2 - a 18% (dezoito por cento) do valor do imposto, quando a
autuação houver ocorrido após 30 (trinta) e até 60
(sessenta) dias do vencimento;
3 - a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto,
quando a lavratura do auto de infração houver ocorrido após
60 (sessenta) dias da data do vencimento;
b) a 30% (trinta por cento) do valor do imposto, quando o

pagamento se efetivar após 10 (dez) e até 40 (quarenta) dias
contados do recebimento do auto de infração;
c) a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, quando
o pagamento se efetivar após o prazo previsto na alínea
anterior;
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III -. havendo ação f i scal quando se tratar de crédito

tributario de natureza contenciosa, 100% (cem por cento) do
valor do imposto, observadas as seguintes reduções para
pagamento de uma só vez:
a) a 30% (trinta por cento) do valor do imposto, quando o
pagamento se efetivar dentro de 10 (dez) dias contados da
data do recebimento do termo expedido pela Fazenda Pública
Estadual na fase preliminar da ação fiscal;
bI a 40% ( q uarenta por cento) do valor ao imposto. Quando o
pagamento ocorrer após 10 (dez) e até 30 (trinta) dias
contados do recebimento do termo mencionado na alinea
anterior, ou até o momento do recebimento do auto de
infração, se este ocorrer em menor prazo;
c) a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, quando

o pagamento ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados do
recebimento do auto de infração, ou, na falta deste. apos
esgotado o prazo previsto na alinea anterior;
a) a 70% (setenta por cento) do valor do imposto, quando o
pagamento ocorrer após os prazos previstos nas alineas
anteriores.

- Na hipótese do inciso 1, ocorrendo pagamento
espontâneo apenas do tributo, a respectiva multa, no caso de
ação fiscal, será exigida em dobro.

2g - Na hipótese de pagamento parcelado, as multas serão
reduzidas conforme o número de parcelas e, quando for o
caso, de acordo com a fase de ação fiscal, aos percentuais
previstos nas tabelas G, H e 1, anexas a esta lei, aplicados
sobre o valor do imposto.

3g - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas
reduzidas terão seus valores restabelecidos aos seus
percentuais máximos.

4ç - Relativamente ao crédito tributário denunciado
espontaneamente, cujo parcelamento tenha sido cancelado por
descumprimento de suas condições, para o pagamento co saldo
remanescente, o valor das multas, em qualquer hipótese, não
poderá resultar em percentual inferior ao adotado no
parcelamento referente à denúncia espontânea.

5Q - Na hipótese do parágrafo anterior, tendo sido
autuado o saldo remanescente do débito, o seu pagamento
poderá ser parcelado, considerando-se, para definição da
redução aas multas, o somatório das parcelas quitadas,
quando do parcelamento elativo à denúncia espontânea, com o
número de parcelas referentes ao novo parcelamento.

- O contribuinte poderá renunciar ao parcelamento.
efetuando a quitação integral das parcelas vincendas, sendo
que a redução da multa a ser considerada, relativamente ao
remanescente, será a quela prevista para parcelamento em
número de parcelas equivalente ao total obtido pela soma do
número de parcelas quitadas pelo cont r ibuinte renunciante
mais 1 (um).

7 - Na hipótese de retenção ou oe não-pagamento do
imposto retido em decorrência de substituição tributária, as
multas serão cobradas em dobro, aplicando-se, na mesma
proporção, as reduções previstas nos incisos II e III.".
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Art. 2 - Sobre o crédito tributário decorrente de
inadimplência informada pelo contribuinte, não haverá
lavratura do auto de infração, bem como fica vedada a
aplicação da multa prevista no inciso II do art. 56,
enquanto não esgotado o prazo previsto ria alínea a do
inciso 1 do mesmo artigo.
Art. 3Q - O art. 217 da Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de
1975, fica acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 217 - ................................
1Q - O Poder Executivo poderá atribuir à autoridade que

indicar no decreto de que trata este artigo competência
para, relativamente às formas especiais de pagamento nele
mencionadas, estabelecer condições e formalidades.
f 2Q - Para os efeitos de parcelamento, o crédito
tributário será considerado monetariamente atualizado,
observada a legislação especifica.

- O pedido de parcelamento implica a confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência
de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação
judicial

4 - No caso de cancelamento de parcelamento, caso o
crédito tributário já esteja inscrito em divida ativa, com
execução fiscal ajuizada, será apurado o débito remanescente
e dado prosseguimento à execução fiscal.

5 - Presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de
bens e rendas, ou o seu começo, feita por sujeito passivo
q ue tenha requerido o parcelamento do débito tributário ou
possua parcelamento em curso, salvo quando reservar bens ou
rendas suficientes para o integral pagamento do crédito
tributário.".
Art. 4Q - O art. 227 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica restabelecido com a seguinte redação:
"Art. 227 - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual,

mediante ato motivado, poderá reconhecer de oficio a
prescrição do crédito tributário.
Parágrafo único - Pode ser pedida a extinção da execução
fiscal em que não tenha sido citado o executado ou, se
citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, após
ter Sido o processo suspenso, nos termos do art. 40 da Lei
riQ 6.830, de 22 de setembro de 1980, por prazo igual ou
superior a 5 (cinco) anos, somados os períodos de
suspensão.
Art. 5Q - A Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescida das tabelas G, R e 1, publicadas em anexo a esta
lei.
Art. 6Q - O art. 7Q da Lei nQ 7.164. de 19 de dezembro de
1977, fica acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 7Q - ....................
7Q - O sujeito passivo será intimado ou comunicado por

edital publicado no órgão oficial do Estado, quando se
encontrar em local ignorado, incerto ou inacessivel, ausente
do território do Estado, ou quando se revelar inviável a
intimação ou a comunicação por via postal ou, ainda, na
hipótese de sua devolução pelo correio, considerando-se
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intimado ou comunicado o sujeito passivo na data da
Publicação do edital
Ârt. 7Q - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
parcelamento de credito tributário vencido até 60 (sessenta)
dias anteriores a publicação desta lei, formalizado ou não,
inclusive o inscrito em divida ativa. ajuizada ou não a sua
cobrança, em até 100 (cem) parcelas, observadas as condições
constantes na tabela em anexo, desde que o interessado
protocolize requerimento no prazo de 90 (noventa) dias de
sua publicação, acompanhado de comprovante do depósito
inic:al

lg - Para os efeitos do parcelamento, o crédito
tributário será considerado monetariamente atualizado,
observada a legislação especifica.
f 2Q - O pedido do parcelamento implica a confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência
de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou ação
judicial

- O parcelamento ficará automaticamente cancelado
quando ocorrer atraso consecutivo de 2 (duas) parcelas por
mais de 2 (duas) vezes, ou alternado por mais de 4 (Quatro),
hipótese em que o saldo remanescente será imediatamente
inscrito em divida ativa.

4g - A conversão de parcelamento em curso para os termos
e as condições deste artigo levará em conta o número de
parcelas pagas para enquadrar o sujeito passivo na faixa que
escolher.
Art. 8g - Relativamente ás multas previstas no art. 56 da
Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de 1975, modificadas pelo
art. 1Q cesta le, aplicar-se-ão ao parcelamento as multas
mais benéficas ao sujeito passivo.

1 Q - Nos débitos com parcelamento em curso, na data da
publicação desta lei, a redução das multas será apenas em
relação ao débito remanescente, vedada a compensação ou a
restituição de parcelas pagas.

2 - As reduções de multas previstas nesta lei, quando se
tratar de crédito tributario cue esteja sendo discutido
judicialmente, somente se aclicam aos contribuintes Que
protocolizarem o pedido de parcelamento ou efetuarem o
pagamento do tributo, antes do trânsito em julgado da
decisão.
Art. 9g - Ficam remidos os créditos tributários, inscritos
ou não em dívida ativa, vencidos até 31 de julho de 1996,
cujo valor total, incluidas as parcelas de atualização
monetária, multas e juros, em cada processo tributário
administrativo, não ultrapasse a 150 (cento e Cinquenta)
Uridades Fiscais de Referência - UFIR5.
Art. 10 - O 'caput" do art. 34 da Le i ng 6.763. de 26 de
dezembro ce 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 34 - O imposto será recolhido nos prazos fixados no

Regulamento, ficando o Poder Executivo autorizado a alterá-
los quando conveniente, bem como conceder desconto pela
antecipação do recolhimento, nas condições que estabelecer.
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sem prejuizo das disposições contidas no art. 56 desta
lei.
Art. 11 - O art. 11 da Lei nQ 12.228. de 4 de julho de
1996, com a redação dada pelo art. 7g da Lei ng 12.281, de
31 de julho de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso:
"Art. 11 - ..............
III - 1 (um) representante da Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais - FIEMG - e 1 (um) representante da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FAEMG.
Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará o parcelamento de

que trata o art. 7Q desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se o art. 130 da Lei nQ 6.763, de 26
de dezembro de 1975. e as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 13 de agosto de 1996.
Péricles Ferreira, Presidente - Ajalmar Silva, relator -

Jorge Eduardo de Oliveira - Miguel Martini - José Braga.
TABELAS

* - As tabelas G. H e 1 e a tabela referida no art. 7Q do
Substitutivo flQ 2 ao Projeto de Lei nQ 879/96 estão
publicadas em anexo á redação final do referido projeto de
lei, nesta edição.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 177a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Le rçs 925 a 927 1 96 - Reaue r iffiertos flQS 1.586 a 1589/96 -
Requen:rrentos :os De putados Ronaioo Vasconceilos e Elbe
Brandão e da Co.mssãc de Direitos e Garantas undamentais
2) - Comunicações: Comunicação do Deputado Luiz Antônio
Zanto - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada - Discussão
e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 65 e 270/95 e 706/96; aprovação -
Requerimentos: Requerimento da Deputada Elbe Brandão:
deferimento - Requerimentos do De p utado Ronaldo vasconcel'os
e ca Comissão ce Diretos e Garantias Fundamentais (2):
aprovação - Requerimento flQ 1.065/96; aprovação com a Emenda
nQ 1 - Requerimento ng 1074/96: aprovação na forma co
Substitutivo rig 1 - Requerimento do Deputado Jairo Ataide;
deferimento; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira -
Requerimento do Deputado Durval Angelo; deferimento:
discurso do Deputado Gilmar Machado - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em lQ turno. do Projeto ce Lei no 693/96:
aorovação - Discussão. em 2g turno. co Projeto cc Lei r
47/95; encerramento ca discussão; discurso do Depucaoo
Cléuber Carneiro; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição - Discussão, em 2Q turno, dos
Projetos de Lei ngs 363 e 458195, aprovação na forma do
vencido em lg turno - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - wancer'ey v'a - Seast-ão Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ma r ia José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - António Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta
- Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezence - Geraldo Saritanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivir
Nogueira - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - JOSé Bonifácio
- José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kernil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
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Godinho - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15rnin,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 925/96

Declara de utilidade pública a ÂEDISI - Associação das
Empresas do Distrito Industrial Sócio-Integrado do Jatobá,
com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a AEDISI -
Associação das Empresas do Distrito Industrial Sócio-
Integrado do Jatobã, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Ar. 2 - Esta lei entra em vigor na data ae sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 1996.
João Leite
Justificação: A ÂEDISI - Associação das Empresas do
Distrito Industrial Sócio-Integrado do Jatobá. com  sede no
Município de Belo Horizonte, tem como objetivo a integração
de todas as empresas localizadas no Distrito Industrial do
Vale do Jatobá, com a finalidaae de equacionar os problemas
da comunidade empresarial e de seus colaboradores. Visa,
ainda, à defesa dos interesses dos funcionários de suas
empresas e da comunidade local
A Associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
fundada em 20/1/94 e que, desde então, vem promovendo ações
que buscam melhorar as condições de trabalho das empresas
estabelecidas no Vale cio Jatobá, bem como assistir aos seus
funcionários e aos moradores da região.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
melhorias para toda a região do Vale do Jatobá. em Belo
Horizonte.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Administração Pública, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 925/96
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Soclai

Amor e Obras, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
de Ação Social Amor e Obras, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta le: erra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Djalma Diniz
Justificação: A cada passo da vida, a humanidade atravessa
problemas socia-s, colocando em risco a existência de uma
vida feliz e õgna. A falta de emprego, alimentação e apoio
à saúde são fatores q ue contribuem para o aumento da
marginal ização.
Diante disso, são louváveis as ações do Instituto oe Ação
Social Amor e Obras, que desde 2/9/88 vem prestando
relevantes serviços no que concerne ao apoio ás familias de
baixa renda.
Com este projeto, desejamos prestar o nosso apoio ao

valioso trabalho desenvolvido pela entidade em causa.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos ao art. 195. c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 927/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Pedra Azul, com sede no
Municipio de Pedra Azul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos aos Excepcionais - ÂPAE de Pedra Azul, com
sede no Municipio de Pedra Azul

5 Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: A Constituição Federal prevê Que tocos tenham
acesso à educação, inclusive aqueles que têm alguma
limitação fisica ou mental. A Lei Feceral flQ 7.853, de
outubro de 1989. procura estimular o ingresso de crianças
portadoras de deficiência mental, fisica, visual, auditiva
ou com sindrome de Down nas escolas da rede pública.
Dados recentes divulgados pela diretoria da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APÂE Regional do Rio.
indicam que mais de 10% da população brasileira é
constituida de deficientes mentais. São, cortanto, milhões
de pessoas doentes espalhacas pelo Pais. E o mais grave é
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que o problema apresenta sensível crescimento de ano para
ano, segundo afirmam autoridades da área da saúde.
Ciente disso e querendo dar a sua contribuição, a APAE de
Pedra Azul, sociedade civil de caráter assistencial, sem
fins lucrativos, trabalha para reabilitar e educar o
excepcional, promovendo a sua integração na sociedade. Para
tanto, desenvolve proposta de educação baseada no respeito à
individualidade e no compromisso com o crescimento integral
de seus alunos, com ênfase no prazer do aluno ao longo das
etapas de aprendizagem.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao relevante trabalho que a referida
Associação empreende, esperamos a aprovação deste projeto
pelos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação.
nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso I. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.586/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo aoGovernador co Estado e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de uma agência cio Banco no
Município de Josenópolis, (- A Comissão de Administração
Pública.
NQ 1.587/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um posto policial
no Municipio de Josenópolis.
NQ 1.588/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador co Estado e ao Comandante-
Geral cia PMMG com vistas à instalação de um postopolicial
no Município de Padre Carvalho. (- Distribuídos á Comissão
de Defesa Social.)
Ng 1.589/96. da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, solicitando seja encaminhado ao Comandante-
Geral da PMMG pedido de informação a respeito de sindicância
instaurada para apurar o envolvimento de policiais militares
na morte do menor L.C.O. . ocorrida em 21/5/96. no Município
de Uberaba. (- A Mesa da Assembléia.)
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Ronaldo Vascorc11os e Elbe Brandão e cia Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais (2).

COMUNICAÇÕES
- E, também, encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Luiz Antônio Zanto.
2ê PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Luiz
Antônio Zanto - falecimento co Sr. João Batista Arantes, em
Frutal (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 65/95, do Deputado José
Bonifácio. que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato de concessão de direito real de uso de imóvel;
270/95. do Deputado Carlos Pimenta, que institui a Campanha
Estadual de prevenção da AIDS e de Outras Doenças
Sexualmente Transmissíveis; e 706/96. do Deputado Péricles
Ferreira, que autoriza a FHEMIG a doar à COHAB-MG imóvel que
especifica (A sanção.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão
solicitando seja destinada a ia Parte de uma reunião
ordinária deliberativa para prestar homenagem às jogadoras
mineiras da seleção brasileira de vôlei - Hilnia. L.eila, Ana
Flávia. Ana Paula e Márcia F u - e às jogaaoras Paula e
Hortência, da seleção brasileira de basquete. e aos
jogadores Dida e Ronaldo, da Seleção Brasileira de Futebol.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno, e,
oportunamente, fixará a data.
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconceilos solicitando,
nos termos regimentais, que o Projeto de Lei ng 865/96, que
dispõe sobre a ocupação, o uso. o manejo e a conservação do
solo agrícola. seja analisado, também. pela Comissão de Meio
Ambiente. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.
Requerimento da Comissão de Direitos e Garantas
Fundamentais solicitando seja encaminhado ao Ministro da
Justiça pedido de providências com relação á permanência dos
indios da aldeia Jarará. no Mato Grosso do Sul, em suas
terras. Em votação. o requerimento. Os Deputados Que o
aorovam permaneçam como se encontram, (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.
Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais solicitando seja encaminhado oficio ao Ministro
da Justiça, solicitando a apuração imediata das
circunstâncias que envolveram o rapto do menor Sérgio
Leonardo Gonzaga Cardoso, conforme denúncia da Sra. Maria
Lúcia Prandi, Deputada à Assembléia Legislativa de São
Paulo. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
a provam permaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.
Requerimento nQ 1.065/96, do De putado Marcos Helénio. em
que solicita seja encaminhado ao Secretário da Saúde pedido
de informações acerca do montante dos recursos distribuídos
a consórcios intermunicipais de saúde desde janeiro de 1995,
mencionando-se os municípios beneficiados. A Mesa da
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Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda
ng 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Requerimento flQ
1.065/96 com a Emenda ng 1. Oficie-se.
Requerimento flQ 1.074/96, do Deputado Leonidio Bouças, em

que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido
de esclarecimentos sobre a política estadual do setor
mineral e sobre as intenções do Governo com relação á COMIG.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo flQ 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo ng 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento flQ 1.074/96 na forma do Substitutivo
ng 1. Oficie-se.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Jairo Ataide, Líder do
PFL. em que solicita a palavra pelo art. 71 do Regimento
Interno para, nos termos de seu parágrafo único, transferi-
la ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna do povo
mineiro para, lastimando, comunicar o falecimento do Dr.
Abrão Simão Zenun, dia 6 último, na cidade de Campestre. O
Dr. Abrão era irmão do Dr. Augusto Zenun, Deputado Estadual
por diversas legislaturas, tendo prestado grandes serviços a
Minas Gerais e ao povo mineiro, no exercício do mandato de
Deputado Estadual e também como Diretor tia Credireal
Financeira. O Dr. Augusto deixou nesta Casa marcas de
competência, seriedade e dinamismo, tão próprios da sua
personalidade e fator importante e de realce nos políticos
mineiros. Seu irmão, que agora falece, o Dr. Abrão, formou-
se em Medicina, no Rio de Janeiro, em 1944. Estudou também
em Muzambiriho e Alfenas, concluindo os cursos preparatórios,
para, depois de formado, ser médico em Sua cidade natal
Campestre.
Fez cia medicina um verdadeiro sacerdócio, atendendo a
todos, quer durante o dia, quer à noite; no frio ou no
calor, indo a cavalo a regiões rurais diversas para socorrer
algum enfermo, nada cobrando. Ajudou a fundar e instalou o
Ginásio Rui Barbosa. hoje Escola Estadual Rui Barbosa,
tendo, por concurso, sido Professor e, depois, Diretor. Foi
médico do INPS, hoje INSS, chegando a ser seu Coordenador,
exercendo seus dons de conc-liador e pacificador.
O Dr. Abrão era casado com O. Dagmar Siqueira Zenun. e
deixou quatro filhos: o Dr. Spencer Siqueira Zenun, médico e
Diretor da Santa Casa de Campestre; o Or. Conrado Siqueira
Zenun, engenheiro e professor na Escola de Itajubá; o Dr.
Azis Elias Siqueira Zenun, advogado com escritório em
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Alfenas. e Maria Lúcia Zenun Junqueira, professora em
Camp inas. SP. O Pc. Abrão, ainda por concurso, foi médico do
Centro de Saúde de Campestre e. também, Prefeito Municipal
quando exerceu a politica dos homens de bem. instalou novo
abastecimento de água para a cidade, usando o que havia de
mais moderno, e construiu centenas de quilómetros de
estradas rurais.
Deixo de pronunciar um discurso de homenagem ao Dr. Abrão.
que tanto merece, para usar as palavras da Diretora da
Escola Estadual Rui Barbosa. fundada pelo Dr. Abrão. AS5rr
ela se expressa, com tanta singeleza: ( Lé:Ï
Morreu o Pc. A prão, o velho mestre de todos nós,

campestrenses. Uma ponte que ligava as gerações sem rupturas
politicas, sem mágoas, sem ressentimentos menores...
Morre o Dr. Abrão fundador e primeiro Diretor cia Escola Rui
Barbosa! Acima de tudo, morre o Dr. Abrão médico e professor
inesquecivel! Querido por todos, crianças, jovens e adultos.
o Dr. Abrão possuia o traço mágico da bondade quase ingénua,
ue cativava todos os que dele se ace rcavam. Combinava a
sabedoria do médico com a simplicidade co professor. Mestre
amigo, companheiro, tolerante e manso de coração, tinha um
profundo gosto pela educação e uma paixão desmedida pela
medicina.
Todos nós, campestrenses, nos sentimos hoje na orfandade,
porque foi mais um grande "segundo pai" para todos os que
dele precisaram, sobretudo como médico e como amigo. A
Escola Estadual Rui Barbosa, obra do seu ideal, se sente,
mais do que tocos, na orfandade educacional. Foi ele o
grande mestre iniciador dela e de tudo q ue ela representa
atualmente para a sociedade campestrense. Como educadora.
posso testemunhar, ao lado de todos os demais educadores
campestrenses, que o Dr. Abrão. apesar de sua serena
bondade, mansidão e ternura, nunca perdeu, nos Dons e nos
dificeis momentos, o atributo da autoridade misteriosa e
sedutora, temperada de respeito e de admiração.
Temos certeza de que na vida e na morte foi, como médico e
como professor, gratificado pelo reconrecimento e pelo amor
de seus alunos e de seus pacientes, um pouco filhos, um
pouco amigos..
Hoje, o Dr. Abrão transpõe o portal que nos separa do lado
de lá. Do lado de cá, nós choramos a sua partida, mas não
morre quem nos vivos vive, e ele viverá na boa semente que
plantou nos corações de seus alunos, nas vidas que ajudou a
vir a luz e nas cue salvou com suas mãos de médico! Morre
com o Dr. Abrão uma metodologia coce e simples de Mestre.
Uma forma muito pessoal e segura de ser médico.
Um velho sábio, professor de cabelos brancos, também
vestido de médico, estetoscópio e giz na mãc'. chega a
eternidade!"
E o que tinha que dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento co Deputado
Durval Angelo. Lider do PT, em que solicita a paavra pelo
art. 71 do Regimento Interno para, nos termos de seu
parágrafo único, passá-la ao Deputado Gilmar Machado. A

- -
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Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado * - Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, ocupamos a tribuna, nesta tarde, em nome da
Bancada do PT para, mais uma vez, notificar uma
arbitrariedade praticada pela Secretaria de Administração. A
lei, por nós votada, sobre o Programa de Desligamento
Voluntário - PDV - teve o seu decreto de regulamentação
publicado no 'Minas Gerais do dia 20 de agosto, e
retificado hoje, dia 21.
Quais são os problemas que detectamos e os erros cometidos
pela Secretaria de Administração? Em primeiro lugar, ela
desconsiderou o que está escrito no art. 10 da lei votada
por esta Casa, que diz o seguinte: "O requerimento para
inclusão no PDV será analisado por Comissão Especial
composta de seis membros.' Vejamos o decreto. Ele nomeia as
seguintes pessoas: Denise Pereira Landim, da Assessoria do
Governador cio Estado; Renata Maria de Vilhena Campos
Guimarães, da Secretaria do Planejamento; Onofre Alves
Batista Júnior, da Secretaria da Fazenda; Ronaldo Maurilio
Cheib, cia Procuradoria-Geral ao Estado: Paulo do Rosário
Vasconcelos Neto, da Secretaria da Casa Civil; Aristides de
Miranda Mourão, da PRDDEMGE; e Geraldo César Rodrigues
Pereira, da Secretaria de Administração. São sete membros.
Em primeiro lugar, desconsidera-se a lei e se faz um
regulamento que passa por cima dela. Em segundo lugar, a lei
diz, no art. 10, que seriam seis membros designados pelo
Secretário de Administração por meio de resolução; que o
regulamento e a comissão teriam que sai r mediante resoluçâo.
e o Governo soltou por meio ce decreto.
Segundo a lei, haveria a participação obrigatória de um
representante do Sindicato dos Trabalhadores ao Serviço
Público de Minas Gerais - Sind-Público, mas, dos sete nomes
indicados pelo Secretário de Administração, nenhum é
representante do Sind-Público. Pode-se dizer que o Sindicato
não indicou, mas a lei diz que o representante dos
servidores públicos será indicado ao Secretário pelo órgão
sindical, no prazo de 48 horas a pós a regulamentação dessa
lei, findo o qual o Secretário fará livre escolha do
representante, desde que seja funcionário público.
Vemos, mais uma vez, o Secretário de Administração, Cláudio
Mourão, soltando resolução e decreto. Em primeiro lugar,
teria que ser uma resolução, e ele soltou um decreto; além
disso, passou por cima de uma lei votada pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Pergunto: para que
votar uma lei, se o Secretário, ao regulamentá-la, passa por
cima dela e faz o que lhe convém? Viemos p rotestar em nome
da Bancada do PT, dizer que não aceitamos e que vamos
recorrer cessa decisão, porque a lei tem Que ser cumprida;
caso contrário, a Assembléia Legislativa ficará
desmoralizada, porque votamos, e o Secretário, simplesmente,
depois. mediante uma resolução, fez o que quis e
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desconsiderou a participação dos representantes dos
trabalhadores. Acriarnos isso um absurdo, uma demonstração
clara de des respeito para com os servidores deste Estado;
demonstra que não querem sua participação: desconsideram o
que foi votado nesta Casa e se transformou em lei, segundo a
qual eles teriam direito à participação.
Esse é o Governo tucano, e pergunto ao Líder do PSDB, ao

Líder do Governo: estão aqui a lei e a resolução - por q ue o
Governo e o Secretário do Azeredo descumprem a lei e não
permitem a partici pação dos trabalhaco'-es, conforme consta
no texto legal? Muito obrigado.

$ - Sem revisão do oracor.
2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á l Fase.
a Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei flQS 880 e 896/96, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada rioje, pela mantiã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em ip turno, do Projeto de

Lei ng 693/96, do Deputado Marcos Helênio, que proíbe se
faça restrição ao acesso a edifícios de qualquer natureza
por discriminação quanto a raça, cor ou condição social. A
Comissão de uustiça conclui pela constitucionaHdade do
projeto. A Comissão de Di reitos e Garantias Fundamentais
opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2ç turno, do Projeto de Le nç 47/95, do

De putado ,José BonYacio (ex-Projeto de Lei flQ 2.274/94), que
dispõe sobre os Conselhos em Minas Gerais). A Comissão ce
Fiscalização Financeira opina pela rejeição da matéria. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Para encaminhar a vot ação do projeto, com a
palavra, o Deputado Clêuber Carneiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber
Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, anotei, nesta semana, alguns fatos registrados
pela imprensa e que nos f alaram bem cc perto. Claro, somos
sensíveis ao noticiário, aos acontecimentos e aos registros
da midia, principalmente quando nos sentimos inseridos no
contexto.

Alegrei-me sobremaneira quando deparei com algumas
reportagens em que se registrava o reconhecimento à lei de
redistnibuição do ICMS. a nossa "Robin Hood", reconriecimento
do UNICEF, dando prêmio a Minas; reconhecimento que já
extrapola as nossas fronteiras e chega à ONU. fôrum e centro
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das decisões mundiais: reconhecimento ao Governador Azeredo
e também à nossa Assembléia Legislativa em placa para
eternizar o fato. Realmente, a Lei nQ 12.040, de 1995. criou
um fato econômico, social e político de longo alcance em
nossas Gerais.
Já estamos sendo copiados em Outros Estados e bendizemos a

sensibilidade de tantos que, imbuídos do espirito de
justiça, possam adotá-la. Longe, bem longe vão os temores
daqueles que, pressurosos, não acreditavam na equanimidade
da medida; longe, bem longe, já se vão as preocupações
daqueles que, encastelados nos seus privilégios e numa
legislação madrasta, faziam menores os pequenos e
paupérrimos, os pobres. A força regeneradora das economias
fortes assimila e supera estes ajustes necessários, não
operando catástrofes nem hecatombes. Tivemos, é certo,
reações intransigentes e posições de confronto, só superadas
pela boa razão da causa. E muito difícil retirar um
privilégio, mesmo que ele seja abusivo e iníquo. Assim, é,
para nós, muito marcante relembrar toda a trajetória dessa
lei, que há quase 10 anos começamos a lapidar, desaguando no
substitutivo de nossa autoria, fruto real do trabalho
conjunto do Executivo e do Legislativo, fruto do trabalho
denodado e continuado nosso, mas fruto também da coragem do
Governador Azeredo, que, arrostando incompreensões e pesadas
pressões, abraçou a causa dos municípios pequenos e pobres.
Esta é, na afirmação do Secretário da Fazenda João Heraldo,
a mais importante lei mineira dos últimos tempos, com
exceção da Constituição Estadual.

Por tudo isso, registramos como exemplo válido de trabalho
a comunhão havida na discussão, no debate e na aprovação
dessa importante matéria.
Em 1997. ainda nesta legislatura e com estes mesmos

parlamentares, estamos complementando e completando o
trabalho cia redistribuição do ICMS: ai, sim, diante de nossa
própria coragem, estaremos marcando, definitivamente, os
parâmetros da lei justa, que ajudará a redimir as
desigualdades e a pobreza em Minas, em definitivo.
O Sr. Presidente - Em votação, o Projeto de Lei nQ 47/95,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Gilmar Machado - Solicito verificação de

votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 2 Deputados; votaram
contra 27 Deputados. Há 13 parlamentares em reunião de
comissões, o que perfaz um total cie 40 Deputados. Portanto,
está ratificada a rejeição co P rojeto de Le nQ 47/95.
Arquive-se.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 363/95. do
Deputado Ronaldo Vasconcelios, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Oliveira. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto



- fN
na forma cio vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 2g turno. • o Projeto de Lei flQ 363/95 na forma
do vencido em lQ turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto ae Lei flQ 458/95. do
Deputado Hely Tarquinio, que Cria o P rograma Mineiro de
Incentivo à Avicultura e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) A provado. Está, portanto,
aprovado. em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 458/95 na forma
do vencido em lg turno. A Comissão ce Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente — Esgotada a matéria ca pauta e não
navendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a especial de logo mais, ás 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã.
dia 22, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na reunião anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA. AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
AS Cuflze no-as e tinta minutos ao aia seis de dezembo cc
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo.
Arnaldo Penna e Ivair Nogueira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna e
Durval Angelo (substituindo os dois últimos aos Deputados
Arnaldo Canarinho e Almir Cardoso, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PSDB e ao PT), membros da
Comissão de Agropecuária e Politica Rural; Miguel Martini,
Marcos He l ênio, Ivai Nogueira e Simão Pedro Toleco
(su pstituindo este ao De putado Romeu Queiroz. por indicação
da Liderança ao PSDB). membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhose solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que
proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é apreciar os
pareceres para o lQ turno dos relatores sobre o Projeto de
Resolução no 565/95. da Comissão de Agrooecuária e Politica
Rural, que aprova. em conformidade corr, o dis posto no art.
62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação aas terras
devolutas q ue especifica. Passando-se à 2? Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia, o
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Deputado Arnaldo Penna, relator da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, emite parecer concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. O Deputado Ajalmar Silva, relator da matéria pela
Comissão de Agropecuária e Política Rural, emite parecer
concluindo pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 e
2. O Deputado Marcos Helênio, relator da matéria pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite
parecer concluindo pela aprovação do projeto com as Emendas
ngs 1 e 2, da Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
solicita que se lavre a ata e encerra os traoalhos.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini - Elbe
Brandão - Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Jorge Hannas -
Aílton Vilela.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS íNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e quinze minutos do dia sete de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna,
Gilmar Machado e Carlos Pimenta, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência faz a leitura do
oficio enviado pelo Superintendente da Receita Federal da 6a
RF, mediante o qual encaminha cópia do parecer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, datado de 3/5/96, em
que se conclui que é defeso à autoridade administrativa o
fornecimento de informações protegidas pelo sigilo fiscal ás
comissões parlamentares de inquérito de nível estadual ou
municipal, por falta de base legal para tanto. O Presidente
determina que o oficio seja anexado aos autos. A Presidência
comunica que a finalidade da reunião é tratar de assuntos de
interesse da Comissão. O Deputado Carlos Pimenta, com a
palavra, propõe seja realizada na próxima terça-feira, dia
13/8/96, a visita ás empresas selecionadas no Município de
Congonhas, para a verificação cie possíveis irregularidades
na documentação que possuem. A Comissão aprova esta
oroposta. O Deputado Gilmar Machado sugere que a Comissão
seja acompanhada, como na visita a Contagem, por um
representante do Ministério Público e um da Secretaria de
Estado da Fazenda, além da equipe técnica da Casa. A
Presidência determina que sejam tomadas as providências



necessárias para este trabalho, O Deputado Arnaldo Penna
apresenta r equerimento, no qual solicita sejam enviados
ofícios á administração fazencária e à Prefeitura Munici pal
de Betm, para que forneçam a esta Comissão a cópia das
DAMEFs e dos formulários Anexo 1 - VAF A das empresas Fiat
Automóveis e PETROBRAS, referentes ao período de 1993 a
1995, os quais serviram para a fixação dos índices de
participação do VAF de Betim nos anos mencionados. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. O
Presidente comenta que tornou conhecimento, pela imprensa, de
que a fiscalização do Estado deparou com um repasse
irregular do VAF no valor oe aproximadamente R$300.000.00.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Elbe Brandão - Carlos Pimenta
- Gilmar Machado.
ATA DA 45 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Ás nove noras e Quarenta e cinco mirt,tos do dia oito de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marco Régis aue proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
suoscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
lê correspondência dos Deputados Federais José Santana ae
Vasconcel los, Danilo de Castro, Antônio Aureliano, Jaime
Martins, Bonifácio Andrada, Tânia Azeredo Casagrande, em que
registram o recebimento de ofícios, da Comissão de Saúde,
manifestando apoio ao Ministro da Saúde à implantação da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira -
CPMF. Prosseguindo, o Presidente dá ciência de oficio
recebido ao Sr. LiflcOlfl Ma r celo Silveira Freire. Presidente
da Associação Médica de Vinas Gerais, encaminhando à
Comissão de Saúde su psidios para o Projeto ce Lei ng 774/96.
Ato contínuo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por
Sua vez, são aprovados no 2g turno os Projetos de Lei ngs
780, 789 e 811/96( relator: Deputado Marco Régis); 796 e
823/96. este último na forma ao vencido no 1Q turno
(relator; Deputado Jorge Hannas), e 799/96( relator:
Deputado Jorge Eduardo ce Oliveiral. NO I Q turno, são
aprovados os Projetos de Lei ngs 807/96, este com a Emenda
ng 1, e 844/96( relator; Deputado Marco Régis); 826 e
845/96( relator: Deputado Luiz Antônio Zanto); 827 e 843/96
(relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 783 e 831/96,
este último com a Emenda ng 1 (relator: Deputado Jorge
Hannas). Prosseguindo, a Sra. June Hardy Sabino passa a
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compor a mesa e, na oportunidade, formula convite para que a
Comissão colabore com o 4Q seminário sobre dependência de
álcool e de outras drogas. A Presidência solicita-lhe que
encaminhe oficio à Comissão a fim de requerer, junto à Mesa
da Casa, patrocinio para a realização do evento. A seguir, a
Presidência participa aos membros da Comissão que, em
virtude da realização das eleições municipais, o horário das
reuniões da Comissão terá que ser alterado e sugere às
quartas-feiras, às 10 horas, o que é aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença da convidada e dos parlamentares
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
t nabal hOS.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Marco Régis. Presidente - Luiz Antônio Zanto - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Carlos Pimenta - Hely
Tarqu i n i o.
ATA DA 1 REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng
13.101
As quatorze horas e trinta minutos Óo dia treze de agosto ce
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Jorge Eduardo de
Oliveira (substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por
indicação da Liderança do PMDB, e Ailton Vilela
(substituindo o Deputado José Maria Barros, por indicação da
Liderança do PSDB). Havendo número regimental, o Presidente
ad hoc'. Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião
e informa que esta tem por finalidade eleger o Presidente e
o Vice-Presidente, designar o relator e programar os
trabalhos da Comissão. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos os Deputados Antônio Roberto,
com três votos, para Presidente; e Carlos Pimenta, também
com três votos, para Vice-Presidente. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabainos.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Antônio Roberto, Presidente - Marcos Helênio - João Leite -

Carlos Pimenta.
ATA DA 422 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia quatorze de agosto de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem ria Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Perna, Durval Angelo e João
Leite (substituindo este à Deputada Elbe Brandão. por
indicação da Liderança do PSDB). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata
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da reunião anterior, cue, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa Que a
finalidade da reunião é a preciar a matéria da pauta e
comunica o recebimento de oficio da Sra. Lêda Victoria
Freire (publicado no Diário do Legislativo de 8/8/96).
Esgotada a matéria destinada à 1 Parte da reunião, a
Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário, e passa a palavra ao
Deputado Arnaldo Penna, que procede à leitura do Parecer
para o lQ Turno do Projeto de Lei ng 788/96. O relator, em
seu parecer, conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo r'g 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em
seguida, passa-se á 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Colocado em discussão e votação, é
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei nQ 802/96, que
recebeu do relator. Deputado Bonifácio Mourão, parecer pela
aprovação. Cumpr ida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
a Comissão pa r a a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna Elbe Brandão -
Bonifácio Mourão.
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez noras e quinze minutos do da quatorze de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os De

p
utados Ivo José, Antônio Robe r to. Wilson

Trõpia e Ronaldo Vasconceilos, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina á discussão e á votação de proposições da Comissão e
comunica a presença dos Srs. Paulo André Mences e Diane
Rocha Dutra. Diretor e Presidente ca Associação dos Amigos
da Serra Cc Curral. respectivamente. e Gelva Costa
Rodrigues. ca Comissão de Meio Ambiente da CAB-MG. So pre a
mesa, cópia da correspondência enviada ao Conselho Estadual
de Politica Ambientai - COPAM - pela Comissão dos Atingidos
pela Barragem de Cachoeira da Providência, pela Associação
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga- ASPARPI - e pela
Associação Comunitária dos Moradores Atingidos por Pilar-
ACMAP; e informativo 23 da ASPARPI. Que divulgou a
r ealização ae audiência pública oesta Comissão, em 19/6/96,
com a part i cipação de representantes da referida Associação.
Esgotada a la Parte da reunião, passa-se a 2? Parte da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Os Deputados Ronaldo Vasconcellos e Antônio
Roberto apresentam requerimentos, em que solicitam,
respectivamente. que seja enviado convite a Sra. Diane Rocha
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Outra, para explanar aspectos referentes à preservação, ao
tombamento e à manutenção da Serra do Curral, em reunião
desta Comissão, bem como os Srs. Paulo André Mendes, Izabel
Cristina Chiodi Freitas, Secretária Municipal de Meio
Ambiente de Belo Horizonte, Célio Murilo de Carvalho Vale.
Diretor-Geral do IEF-MG. Maria Dalce Ricas, Superintendente
Executiva da ÁMDA, e ,Juarez de Oliveira Rabelio, Diretor da
Minerações Brasileiras Reunidas; e que sejam convidados os
representantes das entidades Associação dos Atingidos por
Barragens. Cia. Força e Luz Cataguases - Leopoldina,
ASPARPI, Universidade Federal de Viçosa. COPAM. FEAM. CTP e
AMDA e o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, para debaterem, em audiência pública, o
processo e os aspectos técnicos relacionados ao EIA/RIMA das
Usinas Hidrelétricas de Cachoeira da Providência, Cachoeira
Grande e Cachoeira do Ernboque, a cargo da Cia. Força e Luz
Cataguases-Leopoldina. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Á seguir, a Presidência
dá conhecimento aos membros da Comissão e aos demais
participantes da reunião das atividades que a Comissão
realizará durante o segundo semestre. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidacos
e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Ivo José, Presidente - João Leite - Ronaldo Vasconcel los -

Antônio Roberto.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.082
As quatorze noras e trinta e cinco minutos do dia quatorze
de agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende. Marcelo
Gonçalves e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado
Simão Pedro Toledo, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente "ac1 hoc", Deputado Geraldo Rezende. declara
aberta a reunião e esclarece que ela tem por finalidade
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator
da matéria. Em seguida, determina que sejam distribuidas as
cédulas de votação e designa para atuar como escrutinador o
Deputado Arnaldo Penna. Recolhidas as cédulas e apurados os
votos, são eleitos, para Presidente. o Deputado Marcelo
Gonçalves, com três votos, e, para Vice-Presidente, o
Deputado Simão Pedro Toledo, com três votos. Prosseguindo, o
Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo Rezende, empossa o
Presidente eleito. Deputado Marcelo Gonçalves. a quem passa
a direção dos trabalhos. Ao assumir a Presidência, o
DeDutado Marcelo Gonçalves agradece a confiança nele
depositada e designa o Deputado Geraldo Rezende como relator
da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para as
próximas reuniões extraordinárias, nos dias 20 e 21/8/96,
respectivamente, terça e quarta-feira, às 14h30min, com a
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finalidade de se apreciar o parecer do relator, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 ae agosto de 1996.
Ma r ce'o Gonçalves, Dresilente - B i lac Pinto - Artônio

Andrade.
ATA DA 26 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta minutos óo dia quatorze de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros, Elbe
Brandão e José Henrique (substituindo este ao Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança ao PMDB,
membros da supracitada Comissão. Estando ausente o
Presidente, o Deputado José Maria Barros, verificando a
existência de número regimental, assume a Presidência.
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José
Henrique que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, a Presidência comunica aos parlamentares que.
tendo em vista acordo de lideranças. as reuniões realizadas
às quintas-feiras, pela manhã, serão agendadas para o
horário da tarde. Assim, fica decidido cue as reuniões
ordinárias desta Comissão se realizarão às Quartas-feiras,
às quatorze horas e trinta minutos. Em seguida, o Presidente
distribui ao Deputado José Henrique os Projetos de Lei ngs
498 e 512/95 e 732. 735 e 736/96; e. à Deputada Elbe
Brandão, os Projetos de Lei ngs 737. 752, 757, 759, 767.
769, 772. 776 e 800/96. Passa-se à 2 Parte da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições de deliberação
conclusiva das Comissões. Após serem discutidos e votados.
cada um Qor sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 498 e 512/95 e 732.
735 e 736/96 (relator: Deputado José Henriquel; e 737, 752.
757, 759, 767, 769, 772, 776 e 800/96 (relatora: Deputada
Elbe Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião. determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Paulo Schetino. P"esidente - Elbe Brandãc - Joae Eauarac

de Oliveira. - -
ATA DA 24a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze
de agosto de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão
Pedro Toledo, Arnaldo Penna, Elbe Brandão e Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação aa Bancada ao PT), membros ca Comissão de
Constituição e Justiça: Miguel Martini, Geraldo Rezende.
Marcos Helênio, Ajalmar Silva e Paulo Piau (substituindo os
dois últimos aos Deputados Romeu Queiroz e Cléuber Carneiro,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PSDB e do
PFL), membros da Comissão de Fisca l ização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião tem por objetivo apreciar os
Pareceres para o lQ Turno do Projeto de Lei flQ 896/96, do
Governador do Estado, q ue dá nova redação ao "caput" do art.
3g oa Lei ng 12.082. de 12/1/96. Logo apõs, solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Devido à ausência do Deputado Alencar da
Silveira Júnior, relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Miguel Martini. Em seguida, o Deputado
Arnaldo Penria, relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, oela legalidade e pela juridicidadeda
matéria. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei ng 896/96 no lg turno. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini - Geraldo
Rezende - Ailton Vilela - Jorge Hannas - Ciéuber Carneiro -
Marcos Helênio.
ATA DA 6ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os De putados Marcos Helênio, Antônio
Andrade e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Antônio Andrade que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente informa
aos Deputados que a reunião se destina a ouvir os Srs. Luiz
Fernando Carceroni, Coordenador do PROCON Municipal de Belo
Horizonte; Pompilio de Lourdes Canavez. Presidente do
Sindicato dos Empregados em Estaoelecirnentos Bancários de
Belo Horizonte e Região; Lúcia Pacifico Homem, Presidente do
Movimento das Donas de Casa, os quais discutirão os índices
de multas, juros e tarifas cobrados por Bancos e órgãos
estaduais. Ato continuo, a Presidência esclarece que se
encontram sobre a mesa e à disposição dos Deputados as
correspondências encaminhadas à Comissão, publicadas no
"Diário do Legislativo" dos dias 4, 5, 13 e 15de julho de
1996, as quais tratam de assuntos pertinentes à Comissão. A
seguir, o Presidente constata o comparecimento cos Deputados
e dos convidados mericionacos e. em seguida, passa a palavra
ao Deputado Carlos Pimenta para que justifique o objetivo da
reunião. Logo após, o Presidente concede a palavra aos
convidados para que façam suas explanações e respondam às
perguntas dos Deputados, conforme consta nas notas
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taquigraficas. Após os debates, o Deputado Carlos Pimenta
apresenta recue-imento em que Solicita seja feito apelo ao
Governador ao Estado para que as instituições financeiras
oficiais cc Minas Gerais procurem evitar os aumentos
exorbitantes em tarifas, taxas e serviços cobrados dos
usuários, uma vez que se verificam abusos inadniissiveis, que
oneram a população do Estado. O Deputado Marcos Helênio
apresenta requerimentos em que solicita seja manifestada a
solidariedade desta Comissão com o movimento liderado pela
Associação das Donas de Casa, pelo PROCON Municipal, entre
outras entidades, relativamente à abusiva cobrança dos
serviços prestados pelos Bancos e q ue sejam o Presidente da
FEBRABAN, o Presidente do Banco Central e o Ministro da
Fazenda cientificados dos termos desse requerimento: que
seja feito apelo ao Presidente da República para que se
viabilize audiência com representantes da Confederação
Nacional cas Donas de Casa e Consumidores, que, juntamente
com representantes do Fórum Nacional dos PROCfJNs. deverão
tratar de matéria relativa à abusiva cobrança ce taxas
Quando d3 prestação aos serviços bancários, O Presidente
informa que iriexiste "quorum para votação dos requerimentos
e que estes serão apreciados na próxima reunião ordinária da
Comissão. A Presidência tece as últimas considerações e
agradece aos convidados pela participação e pelos valiosos
subsídios prestados à Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a	Presidência agradece	o comparecimento dos
De putados, aos convidados e aos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Marcos Helênio. Presidente	Carlos Pimenta - Gil Pereira.

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
13.082
AS Quatorze noras e Quarena e c'nco mruos do dia vinte de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Antônio
Andrade ( substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por
indicação da Liderança do PMDB) e Bilac Pinto, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Antõnio Andrade que proceda à

o leitura ca ata ca reunião anterior. Que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Bilac Pinto e indaga do
relator se está em condições de emitir seu parecer. O
Deputado Bilac Pinto procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela manutenção do Veto Total à
Proposição de Lei ng 13.082. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a
reunião por alguns instantes, para a lavratura da ata de
encerramento aos trabalhos da Comissão. Reaberta a reunião.
o Presidente solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à
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leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Marcelo Gonçalves. Presidente - Blac Pinto - António

Andrade.
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 13.101
Comissão Especial

Relatório
o Governador do Estaco, no uso da atribuição cue lhe
confere o art. 90, VIII, c/c O art. 70. II, cia Constituição
do Estado, opôs veto parcial à Proposição de Lei ng
13.101/96, que autoriza a alienação das ações da Companhia
de Gás de Minas Gerais - GASMIG -, encaminhando á apreciação
desta Casa as razões do veto por meio da Mensagem ng 130/96.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, b',
do Regimento Interno, foi o veto distribuido a esta Comissão
Especial, para receber parecer.

Fundamentação
o veto parcial oposto à Pr000sição oe Lei nQ 13.101 incide
sobre os 6f lg e 2g do art. l.
O veto ao f lg tem como fundamento a dificuldade que traria
ao processo de privatização cia GASMIG a preferência
assegurada aos empregados das empresas acionistas e à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a aquisição de
10% do capital social da empresa.
Tal preferência não se justifica nem encontra paralelo em

outras privatizações já levadas a efeito no Pais. O que tem
ocorrido, com freqüência, é que os empregados da prôpra
empresa a ser privatizada vêm sendo beneficiados com a
oferta de determinada quantidade de ações, em condições
especiais.
Não nos parece razoável que os empregados das empresas

acionistas daquela que será privatizada também recebam esse
tipo de tratamento.
Quanto ao 2Q do art. lQ, que foi igualmente vetado, não
se pode negar a contradição entre o comando do 'ca put' do
artigo e o parágrafo em cuestão.

 

De fato, enquanto o "caput autoriza a alenação da
totalidade das ações que a CEMIG e a MGI Part icipações
possuem no capital social da GASMIG. o 2g determina que
não sejam alienadas as ações que asseguram a participação
majoritária daquelas empresas no seu capital votante.
Assim sendo, impõe-se também o acatamento ao veto oposto ao
2.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção do Veto
Parcial á Proposição de Lei ng 13.101.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Antônio Roberto, Presidente - Carlos Pimenta, relator -

João Leite - Marcos Helênio (voto contrário).



j

-

305

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 718/96

Comissão de Saude e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Luiz Antônio
Zanto, dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado
para melhorar as condições nutricionais da população.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão, nos
termos regimentais, pronunciar-se sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
Dados de pesquisa realizada recentemente pela ONIJ, em que

as nações foram classificadas tendo como parâmetro o Indice
de Desenvolvimento Humano - 10H -, que mede os níveis de
renda, escolaridade e expectativa de vida de cada pais,
colocam o Brasil na 63ê posição. Os Estados brasileiros
orani diviaiaos em três grupos. Minas Gerais, alguns Estados
ao Norte e o Centro-Oeste situaram-se no nível
intermediário.
Atribui-se tal posição do Estado às grandes diferenças
regionais de desenvolvimento aqui encontradas. Ao lado de
territórios bem desenvolvidos, com padrão de vida comparável
ao do Primeiro Mundo, vêem-se áreas extremamente pobres.
Mesmo se considerarmos as regiões que, tomadas como um todo,
apresentam índices de desenvolvimento satisfatórios,
constata-se, em especial na periferia das cidades maiores, a
existência de verdadeiros bolsões de miséria, em que o
problema da desnutrição é real.
Justifica-se, pois, a atuação do poder público na busca da
redução tais desigualdades. Esse é o escopo do projeto em
exame, que propõe medicas para melho r ar o padrão nutricional
das comunidades, como a orientação sotre a ut i lização de
cardápios de baixo custo.
Observemos que baixo custo não significa perda do valor
nutricional. Podemos, por exemplo, utilizar partes de
vegetais normalmente não aproveitadas, porém ricas em
nutrientes, como os talos, ou utilizar as folhas de plantas
das quais comumente usamos apenas os frutos.
Outra forma co redução dos custos é o uso de produtos
regionais e sazonais. O p rojeto institui campanhas de
estimulo a esse procedimento.
Merece destaque também o dispositivo que prevê incentivo
aos municípios para o desenvolvimento de seus próprios
projetos de complementação alimentar.
A execução dos projetos e das campanhas mencionados é
viável, como o demonstram os programas ce alimentação
alternativa dos Municicios de Frutal. Betim e Belo
Horizonte, dados a conflecer em ret.in'ão desta Comissão.
Apesar de tais experiências apresentarem diferenças
relativas às atividades desenvolvidas, à metodologia
utilizada para avaliação e aos resultados, podemos
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considerar os trabalhos realizados nessas localidades
extremamente válidos.
Estiveram presentes na reunião em que se discutiu a
matéria, entre outras pessoas, representantes do Conselho
Regional de Nutrição e da Universidade Federal de Viçosa.
Alguns dOS convidados salientaram a importância de que os
folhetos e as cartilhas a serem distribuídos nas campanhas
contenham apenas informações cientificamente comprovadas com
relação ás propriedades nutricionais dos alimentos, para que
não se coloque em risco a saúde da população.
Por esse motivo, cremos ser adequado introduzir pequena
alteração no projeto a fim de assegurar a qualidade das
campanhas previstas, oferecendo-se aos municípios a
cooperação técnica do Estado.
Acreditamos que o Estado, ao colocar em prática as medidas
indicadas na proposição, será o responsável pela organização
de uma frente de combate á fome que produzirá, a longo
prazo, mudança de hábitos alimentares necessários para uma
vida mais saudável.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 718/96 com a Emenda n . a seguir redigida.
EMENDA No 1

Acrescente-se onde convier:
'Ârt .....- O Estado prestará cooperação técnica aos

municípios para o desenvolvimento dos programas municipais
de que trata esta lei..
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Marco Régis, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,
relator - Jorge Hannas.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 753/96

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Wilson Trõpia, o projeto de lei em
tela objetiva criar o Programa de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real.
Ao proceder ao exame preliminar da matéria, nos termos
regimentais, a Comissão de Constituição de Justiça Concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição e apresentou a Emenda ng 1.
A requerimento do autor, o projeto vem a esta Comissão para
receber parecer, cumprindo-nos opinar quanto ao seu mérito.

Fundamentação
O projeto em exame, conforme expresso em seu art. 2,
objetiva resgatar e preservar o traçado original da Estrada
Real e o patrimônio histórico-cultural a ela associado e
incentivar a prática do turismo de lazer. Em termos
ambientais, estimularia a criação Je novas áreas de
conservação e lazer no Estado.
Ao Poder Executivo caberia a regulamentação, a
administração e o gerenciamento do programa, reservando-se-
lhe a atribuição, entre outras, de levantar dados e
organizar pesquisas históricas que permitam o mapeamento da
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Estrada em território mineiro e identificar as áreas aptas à
prática do turismo.
O projeto constitui, assim, uma iniciativa feliz para o
resgate de um valioso patrimônio, há muito abandonado á ação
do tempo e ao desgaste dos agentes naturais,
descaracterizado, também, em seu traçado antigo, por força
da ocupação urbana e rural.
Constata-se, porém, ao longo desse percurso no território
mineiro, haver trechos em bom estado de conservação,
expressivamente evocativos dos tempos em que por lá passavam
os desbravadores, os governadores, os religiosos, os
escravos, os mascates, os inconfidentes, enfim, todos
aqueles que demandavam os caminhos que conduziam a centros
como o Arraial CO Tejuco, no Distrito Diamantino,
E. portanto, um marco representativo na história de Minas

Gerais,
O projeto despertou grande interesse de municipios situados
na região de influência do programa. Anexo ao processo.
consta, por exemplo, oficio da Associação dos Municipios da
Microrregião dos Campos das Vertentes. dirigido ao
Presidente desta Casa, por meio do qual os Prefeitos daquela
região man-festam apoio integral ã iniciativa do Deputado
Wilson Trõpia. Eles estão dispostos a dar prioridade ás
providências que couberem aos seus municipios, a fim de
viabilizar o que chamam de A Grande Trilha do Caminho Real e
Suas Variantes, com vistas ao incentivo cia indústria
turistica em Minas Gerais.
o apoio ao projeto, de nossa parte, torna-se um imperativo.
Lembramos que nesta Casa, há pouco tempo, realizou-se o
Seminário Legislativo Caminho das Minas, quando foram
propostas as diretrizes básicas para o desenvolvimento
turistico do Estado, e a proposição em tela atende ao
espirito das sugestões então consubstanciadas.
Ademais, constata-se que as Constituições Federal e
Estadual reservaram ao Estado a competência para legislar,
concorrentemente com a União, sobre a proteção ao património
histórico, cultural. artistico, turistico e paisagistico,
atribuindo-lhe, ainda, o dever de proteger documentos.
obras, monumentos e bens de valor histórico-cultural e
impedir a sua destruição e descaracterização.
Nesse as pecto, expressamos nosso apoio à proposição,
acatando a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, que
visa aprimorar-lhe a forma.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 753/96 com a Emenda n ', apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Ivo José. Presicente - Artõrio Robe r to, relato r - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 838/96
Comissão de Administração Pública

Relatório

ki
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A proposição em tela, de autoria do Deputado José
Bonifácio, pretende disciplinar a realização de leilões de
veículos considerados inserviveis para composição da frota
pertencente ao Estado.
Publicado em 5/6/95, o projeto, que tramita em regime de
urgência, conforme requerimento de seu autor aprovado em
12/6/96, foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n
1.
Vem a

 

 matéria, agora, a esta Comissão, nos termos
regimentais, para receber parece r quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto em epigrafe objetiva contemplar os municípios e
as entidades filantrópicas mediante re passe de percentual
equivalente a 50% dos veículos pertencentes ao Estado e
passíveis de serem leiloados.
Saliente-se que esses veículos, embora considerados
inserviveis para a administração pública estadual, podem
muito bem ser utilizados Quando da prestação de serviços
sociais não apenas por Prefeituras, como também por
entidades civis cujas atividades tenham caráter nitidamente
filantrópico.
Convém lembrar que a legislação estadual atinente às
licitações, ao disciplinar a alienação de bens públicos,
prevê a dispensa do procedimento licitatório para a
transferência desses veículos a entidades que venham a
utilizá-los em programas de interesse social, o que
demonstra a consonância da proposta em tela com os
interesses maiores da administração pública.
Entendemos, portanto, ser conveniente a aprovação do
projeto soD comento, que procura efetivar maior cooperação
entre o Estado, os municípios e as entidades privadas para o
desenvolvimento de programas sociais cue levam beneficios a
toda a comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 838/96 na forma do Substitutivo ng 1. ca Comissão de
Constituição e .Justiça.
Sala das Comissões, 21 de agosto ce 1996.
Ajalmar Silva, P residente - Elbe Brandão, relatora -

Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 895/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.

de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Rei atõr io

Oriundo da Mensagem ng 125/96. do Governador do Estado, o
projeto de lei em epigrafe, que, por solicitação do autor,
tramita em regime de urgência em conformidade com o art. 69
da Constituição do Estado, visa alterar a Lei nQ 11.394, de
6/1/94.
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Publicada no "Diário do Legislativo de 10/7/96, a
proposição foi distribuída ás comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 222 e
103, do Regimento Interno, ca per'rao-nos, preliminarmente,
examiná-la em seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em apreço visa alterar a redação dos arts. lg,
5Q e 8Q da citada lei ordinária, que cria o Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba. e estabelecer outras
medidas correlatas ao funcionamento daquela entidade
contábil, sem personalidade jurídica.
Em linhas gerais, as principais modificações propostas são

as seguintes:
1 Q - suprime-se o parágrafo único do art. lg, que

estabelece que o referido Fundo deve priorizar as
iniciativas dos pequenos e dos médios irrigantes, suas
cooperativas e outras formas associativas;
2p - os recursos do Fundo passam a ser destinados ao
financiamento de empreendimentos no ámaito do Projeto do
Distrito Agroindustrial do .Jaiba e não mais no âmbito cc
Projeto Morro Solto;
3g - o prazo dos financiamentos para custeio agrícola e
para capital de giro das cooperativas passa de 12 anos para
24 meses, no máximo;
4Q - os juros são estabelecidos em 12% ao ano e não mais
como foram definidos pelo Banco Central do Brasil para
operações de crédito rural;
5g - só serão admitidas nas operações de crédito garantias
reais ou fidejussórias: e

- o agente financeiro, urna vez autorizado pelo grupo
coordenador, poderá caucionar os direitos creditôrios ao
Fundo para garantir empréstimos a serem contratados com
instituições nacionais e internacionais e, sem necessidade
de anuência do grupo coordenador, transigir penalidades
impostas aos beneficiários inadimplentes.
Com efeito, não há i r regularidades do ponto de vista
jurídico rio conjunto aessas medidas, tendo em vista,
especialmente, o que dispõe a Lei Complementar ng 27, ae
18/ 1 /93. que trata das normas gerais de instituição, gestão
e extinção de fundo, alterada pela Lei Complementar ng 36.
de 18/1/95.
O instituto da transação e as garantias reais, fundadas na

coisa, bens móveis e imóveis, e as fidejussôrias, prestadas
por terceiros estranhos ã relação obrigacional. encontram
sua sede normativa no Direito Civil e, em se tratando de
aval, no Direito Comercial.
Por sua vez, os juros de 12% ao ano estão de acorco com o

dis posto no art. 192. 3g. da Constituição Federal. E
preciso esclarecer, no entanto, que ainda não se editou a
lei federal pertinente, conceituando taxas de juros reais.
Cumpre-nos observar que o inciso 1 do art. Sg do projeto

corrige apenas formalmente a lei nessa parte, sem qualquer
modificação de conteúdo. Todavia, o parágrafo único do
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art. 5g a q ue se refere o art. 1Q da proposição fere o art.
3g, VII, ca Lei Complementar ng 27. de 1993, pois somente
por lei poderão ser alteradas as condições de concessão dos
financiamentos, não obstante a questão dos juros reais e a
correção monetária serem matérias da alçada privativa da
União. Em todo caso, não há necessidade de produção
legislativa para adaptação da lei estadual á legislação
federal pertinente, porquanto automaticamente se opera a
revogação tácita dos dispositivos da lei estadual contrários
ás normas federais.
Sendo assim, estamos apresentando, após a conclusão deste
parecer, a Emenda ng 1, a fim de sanar o vicio apontado.

Conclusão
Isso posto. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
895/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 5g alterado pelo art.
lg da proposição.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente e relator - Elbe Brandão -
Jorge Hannas - Ailton Vilela - Marcos Helênio.

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei ng 895/96. de autoria do Governador do
Estado, visa a alterar a Lei nQ 11.394. de 6/1/94, que cria
o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba e dá outras
providências.
Apôs sua publicação, a matéria, que tramita em regime de
urgência por solicitação do autor, foi distri puicia, nos
termos regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça.
de Agropecuária e Politica Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da proposição com a Emenda nQ 1, que
apresentou.
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o projeto, no Que ciz
respeito a suas implicações no âmbito oa agropecuária e da
política rural.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo alterar o
funcionamento do Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba,
criado pela Lei ng 11.394, de 6/1/94. Segundo os termos ca
Mensagem ng 125/96, que encaminhou o projeto a esta Casa, as
modificações propostas visam a ampliar as possibilidades ce
investimentos para a produção agrícola no âmbito do Projeto
Jaiba, na região Norte de Minas.
Com efeito, na forma em que hoje se encontra, o Fundo
restringe-se ao financiamento ce em preendimentos na área do
Projeto Morro Solto, também conhecido como Jaíba II. A
alteração proposta ao art. Sg cia lei referida, estendendo os
incentivos do Fundo a todo o Distrito Agroindustrial do
Jaiba, é medida extremamente benéfica para o êxito cesse
grande projeto de desenvolvimento regional
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As demais alterações, em sua maioria de caráter
operacional, visam a conferir maior agilidade à gestão do
Fundo e são, a nosso ver, bastante oportunas. Por exemplo, a
diminuição do prazo máximo de financiamento para custeio
agrícola e capital de giro das cooperativas, dos atuais 12
anos para 24 meses, prevista no art. 5, III, fará com que
os recursos retornem ao Fundo em um período de tempo menor,
o que possibilitará o acesso de um maior número ce
beneficiários a essa modalidade de crédito.
Estamos propondo. Contudo, por me:o ca Emenda ng 3, que,
para os projetos de fruticultura - que demandam um tempo
maior para o inicio da produção e Que devem ser incentivados
no Projeto Jaiba -. esse prazo seja de até 3 anos.
Merece reparo, ainda, a intenção de se suprimir o parágrafo
único do art. lg da referida lei, o qual assegura prioridade
ao apoio às iniciativas de pequenos e médios irrigantes, a
suas cooperativas e associações. A nosso ver, o Projeto
Jaiba e, por conseqüência, o Fundo que lhe dá suporte, deve
ter o comoromisso de promover a melhoria das condições
socloeconõmicas da região na qual se acra inserido, e o
estimulo ao pequeno e ao médio produtor é instrumento
reconhecidamente eficaz nesse sentido. Por esse motivo,
estamos sugerindo a Emenda ng 2. que visa a manter o
mencionado dispositivo no texto legal atualmente em vigor.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 895/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, e com as Emendas ns 2 e 3, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao art. lg a que se refere o art. lQ da
proposição o seguinte parágrafo único:
"Art. lg - ...............
Art. lQ - ...................................
Parágrafo único - Para a consecução dos objetivos propostos
neste artigo, será dada prioridade ao apoio e ao estimulo às
iniciativas de pequenos e médios irrigantes, suas
cooperativas e outras formas associativas.".

EMENDA NQ 3
Dê-se ao inciso III do art. SQ a que se refere o art. lQ do

projeto a seguinte redação:
'Art. lg - ...........................
Art. 5g - ..............
III - os financiamentos para custeio agricola e para

capital de giro das cooperativas terão prazo máximo de 24
(vinte e quatro) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses
quando destinados à implantação de projetos ae
fruticultura.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Hannas. relator - Elbe

Brandão - Miguel Martini.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governaaor do Estado, o Projeto de Lei ng
895/96 altera a Lei nQ 11.394, de 6/1/94. q ue cria o Fundo

Li
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de Desenvolvimento Regional do Jaíba e dá outras
providências.
Publicada, foi a proposição distribuída ás Comissões de

Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira das
mencionadas Comissões concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando a Emenda ng 1. A Comissão seguinte opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1, apresentando as
Emendas ngs 2 e 3.
Agora, vem a proposição a esta Comissão para que seja
apresentado o parecer nos limites de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a conferir maior

operacionalidade ao Fundo de Desenvolvimento Regional ao
Jaiba - Fundo Jaiba.
Entre as modificações propostas, destacamos a que estende a
possibilidade de receber financiamentos para todas as
cooperativas participantes do programa, desde que inseridas
no âmbito do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaiba
(art. 50).
Nesse mesmo artigo, inciso III, podemos observar
substancial redução nos prazos de financiamentos para
custeio agrícola e para capital de giro destinados às
cooperativas. O projeto em análise propõe o prazo máximo de
2 anos, quando a redação da lei em vigor prevê o prazo
máximo de 12 anos. Essa redução nos parece correta, pois
recursos que sejam utilizados para os fins mencionados não
necessitam de prazos mais longos, como os destinados à
realização de investimentos. Observamos que a Comissão de
Agropecuária e Política Rural opinou pela extensão deste
prazo para 3 anos especificamente para a fruticultura, setor
cujo retorno do investimento é mais longo que nas outras
culturas.
Já o inciso V do art. Sg retira a afirmação de q ue as taxas
de juros venham a ser as previstas pelo Banco Central,
estaDelecendo cje serão fixadas em até 12% (doze por cento)
ao ano.
No inciso VII do art. 5Q. o projeto de lei estabelece a

necessidade de que para a concessão dos financiamentos sejam
concedidas garantias reais ou fidejussórias, aprimorando a
redação anterior, que previa de forma excessivamente
imprecisa as garantias a serem adotaaas.
A proposição modifica também o art. 8g cia Lei ng 11.394.
Inicialmente, corrige o nome do Conselho de Administração co
Distrito de Irrigação do Jaiba - DI..) -, anteriormente
qualificado como Conselho de Administração do Distrito
Agroindustrial do Jaiba - DAIJ. Além disso, atribui ao grupo
coordenador a função de autorizar o agente financeiro a
caucionar os direitos creditõrios do Fundo para contrair
empréstimos.
Propomos, contudo, algumas emendas que, em nosso entender,

aprimoram a proposição em exame.
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A primeira delas visa a suprimir do 'caput' do art. Sg a
referência ao Manual de Crédito Rural - MCR -. Que tende a
ser substituido pelas normas comerciais comuns às Outras
espécies de financiamento.
A segunda emenda que apresentamos tenciona suprimir a
menção feita no art. 5g, 1, ao primeiro e ao segundo anos. A
supressão se justifica, pois as necessidades de
financiamento não se exaurem nos dois primeiros anos, pelo
que não devemos manter a restrição anteriormente prevista.
Propomos ainda a Emenda ng 5, que transfere para a
regulamentação aa lei a definição dos critérios a serem
estabelecidos para o reajuste monetário cas parcelas.
Finalmente, manifestamos nossa concordância com as Emendas
ngs 1, 2 e 3. apresentadas pelas comissões que nos
antecederam, pelas razões já aduzidas em cada um dos
pareceres udos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 895/96 no lg turno, com as Emendas ngs 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça. 2 e 3, apresentadas
pela Comissão de Agropecjária e Política Rural, e 4 a 6, a
seguir redigicas.

EMENDA NQ 4
Suprima-se do 'caput" do art. 5g alterado pelo art. lg do
projeto a expressão 'conforme caracterizados no Manual de
Crédito Rural - MCR.

EMENDA No 5
Suprima-se do inciso 1 cio art. 5Q alterado pelo art. 1Q do

projeto a expressão "do p-imeiro e do segundo anos".
EMENDA No 6

Su prima-se do inciso V ao art. 5g alteraco pelo art. 1,1Q do
projeto a expressão "capitalizados durante os periodos de
carência e amortização e pagos juntamente com as parcelas do
principal".
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Ailton Vilela - Marcos Helênio - Gerado Rezence.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 897/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Just i ça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão ce Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
897/96 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Juiz de Fora o imóvel que especifica.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 3/8/96. o projeto
foi distribuido às Comissões ce Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para apreciação em
reunião conjunta, tendo em vista o regime de urgência.
Nos termos do art . 195, c/c o art . 103. V. "a', do
Regimento Interno, passamos ao exame da matéria quanto aos
aspectos de juridicidacle, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
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O objeto da doação pretendida é um terreno com área
aproximada de 5.220m2, localizado no Distrito Industrial do
Município de Juiz de Fora. O imóvel foi doado ao Estado pela
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG
-, para a construção de uma escola pública. Agora, tenciona
o Executivo doar o mesmo bem ao Município ce Juiz de Fora, a
fim de que este promova sua urbanização.
Primeiramente, verifica-se que o Estado deseja alienar bem
recebido em doação, sem o cumprimento do encargo que gravou
a transferência gratuita, isto é, sem efetivar a planejada
construção de escola. Nessas circunstâncias, será essencial
à regularidade da operação a interveniência e o assentimento
da CDI-MG, doadora original, tal como acertadamente previsto
no "caput" do art. lg Co projeto.
Superada essa questão preliminar atinente às regras gerais
do direito Civil, devemos passar ao exame do preenchimento
dos requisitos estabelecidos na legislação especial
aplicável ao caso, notadamente no art. 18 da Constituição
Estadual, nos arts. 16 e 17 da Lei flQ 9.444, de 25/11/87, e
no art. 17 da Lei Federal flQ 8.666. de 21/6/93.
De acordo com os mencionados dispositivos, qualquer
alienação de bem da administração pública condiciona-se à
existência de interesse público devidamente justificado. Na
espécie, o terreno a ser doado encontra-se sem destinação
útil, caracterizando-se como terreno baldio, alvo de
reiteradas invasões por parte de pessoas Carentes.
Principalmente se tomarmos em consideração a atual situação
do poder público estadual, cujos recursos para novos
empreendimentos se fazem escassos, parece-nos que a doação
com o encargo descrito, além de oportuna, apresenta-se
relevante, pois é de interesse da população de Juiz de Fora.
Continuando nosso exame, verificamos que, ainda por força

dos citados preceitos, a alienação de bem público, por via
de regra, deve ser precedida de avaliação e concorrência.
Quanto à avaliação, cabe-nos anotar apenas que deverá ser
realizada pelo órgão competente do Poder Executivo. No

tocante à exigência de licitação, observamos que não se
aplica á hipótese, por se tratar ce doação a pessoa de
direito público interno.
Sob todos esses ângulos, o projeto apresenta-se

ade
q
uadamente formulado. Nota-se, entretanto, que não foi

assinado prazo para o adimplemento do encargo fixado e
tampouco se estabeleceu a correlata cláusula de reversão.
Conforme os termos claros do 5 4Q do art. 17 da citada lei
federal de licitação e do 'caput' do art. 17 da referida lei
estadual, esses aspectos devem constar no instrumento de
doação, sob pena de nulidade. Assim, é conveniente que tais
Questões sejam versadas pelo legislador, de forma a cercar
com maiores ga-antias o interesse público justificador da
operação. Com esse propósito, apresentamos, ao f inal, a
Emenaa nQ 1.

Conclusão



Pelo que se expôs. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto ee Lei flQ
897/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2g, renumerando-se

os demais dispositivos:
'Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de 10 (dez) anos, não lhe
for dada a destinação prevista no artigo anterior
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santan qa, Presidente - Ailton Vilela,	relator -

Miguel Martini - Jorge Hannas.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador cio Estado, a proPosição em análise

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Juiz de Fora.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionaliciadeepela
legalidade do projeto com a Emenda n 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos

lindes de sua competência.
Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo conceder ao Poder
Executivo autorização para doar ao Município de Juiz de Fora
imóvel constituído por terreno com área de aproximadamente
5.220m2.
Esse imóvel fora doado anteriormente ao Estado pela

Companhia de Distritos Industriais cie Minas Gerais - CDI -.
para construção de uma escola estadual
Não tendo sido dada essa destinação ao imóvel, vem este

sendo constantemente invadido por famílias de baixa renda,
em razão do Que aauela municipalidade solicita a sua doação,
intentando p romover a sua urbanização e o assentamento das
familias desabrigadas.
O problema cia moradia popular é crônico, o nosso déficit

habitacional é grande e vem sendo agravado pela recessão e
pelo desemprego, dando origem a movimentos como o dos sem-
casa. Assim, entendemos que a perda patrimonial do Estado
será amplamente compensada pelo relevante fim social da
medida.
Dessa forma, observamos que a alienação em tela subordina-

se á existência de interesse público devidamente
justificado.
Além disso, verificamos que o terreno continuará integrando

o patrimônio público, visto que ele, simplesmente, será
transferido cia esfera estadual para a municipal
Finalmente, cumpre acrescentar que o projeto, por tratar de

doação de imóvel, não acarreta des pesas para os cofres
Públicos riem tem re percussão no orçamento do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno.

do Projeto de Lei nQ 897/96 com a Emenda ng 1, cia Comissão
de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -
Jorge Hannas - Marcos Helênio - Ailton Vilela - Geraldo
Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 65/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 65/95, oe autoria do Deputado José
BonfáCio, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato de concessão de direito real de uso do imóvel que
especifica com o Sindicato Rural de Paiva, localizado no
Município de Paiva, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda
flQ 1 ao vencido no l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada ã matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 65/95
Autoriza o Poder Executivo a celebrar com o Sindicato Rural
de Paiva contrato de concessão de direito real de uso do
imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, com
o Sindicato Rural de Paiva, localizado no Município de
Paiva, contrato de concessão de direito real de uso de
imóvel de propriedade do Estado situado naquele município,
no lugar denominado Santa Rosa, com área de 300.00m2
(trezentos metros quadrados), desmembrado de terreno com
área de 2.000.00m2 (dois mil metros quadrados) e os
seguintes limites e confrontações: pela frente, numa
extensão de 33,50m (trinta e três metros e cinqüenta
centímetros), com a estrada de Santa Bároara co Tugúrio;
pelo lado direito, numa extensão de 63,70m (sessenta e três
metros e setenta centimetros), com imóvel de propriedade de
Antônio Eduardo Anastácio; pelo lado esquerdo, numa extensão
de 89,75m (oitenta e nove metros e setenta e cinco
centímetros), com imóvel de propriedade de Juscelino
Ferreira de Paiva, e, pelos fundos, numa extensão de 40,00m
(quarenta metros), com o Ribeirão Santa Rosa, imóvel esse
registrado sob o nQ 22.617, a fls. '. do Livro 3-Y, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.
conforme escritura pública de rerratificação ng 331. lavrada
S fls. 296 e 297 do Livro de Notas ng 2. no Cartório de

Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Barbacena.
Parágrafo único - O imóvel objeto desta lei destina-se à

construção da sede do Sindicato Rural de Paiva.
Art. 2Q - Findo o prazo previsto no contrato de que trata
esta lei, as benfeitorias existentes no imóvel serão
incorporadas ao patrimônio do Estado.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.



Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Jorge Eduardo de Oliveira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 270/95

Comissão cc Redação
O Projeto de Lei nQ 270/95. do Deputado Carlos Pimenta, que
institui a Campanha Estadual ce Prevenção da Sindrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissíveis, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Com'ssão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Cumpre esclarecer que foi suprimido o inciso IV do
parágrafo único do art. 4q, para adequar o projeto ã
reestruturação administrativa que fundiu as Secretarias de
Estado do Tr'abalrio e Ação Social e da Criança e co
Adolescente na Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente. Uma vez que
o projeto aprovado no 2Q turno previa um representante de
cada uma das Secretarias ooeto da fusão, entendemos que a
comissão multidisciplinar prevista no art. 4g deve contar
com dois membros da nova Secretaria, a fim de q ue seja
mantida a paridade, prevista no projeto, co número de
representantes de órgãos públicos com o de entidades não
governamentais.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, q ue está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 270/95

Institui a Campanha Estadual de Prevenção da Sindrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIOS - e das Demais Doenças
Sexualmente Transmissiveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída a Campanna Estadual de Prevenção

 

ca Siridrome de Adqurca - AIDS - e das
Demais Doençat Sexualmente Transmissiveis, a ser
desenvolvida nos estabelecimentos públicos de ensino e de
saúde, nas repartições públicas, nas penitenciárias e em
locais indicados pelas autoridades sanitárias competentes.
Parágrafo único - A campanha de que trata esta lei será
realizada prio . ita n iamente em regiões ou localidades
consideradas de maior risco.
Art. 2Q - Serão abordados, no decorrer da campanha, os
seguintes temas referentes á AIOS e ás demais doenças
sexualmente transmissiveis:

- sinais e sintomas:
Ii - agente causador:
III - formas de transmissão:
IV - medidas de prevenção;
V - aspectos históricos, sociais, culturais e legais.
Parágrafo único - O desenvolvimento dos temas enumerados
neste artigo se r á orientado no sentido de conDater a
discriminação ao portador do vírus da AIDS.
Art. 3q - A campanha constará de
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- promoção de palestras e debates:
II - divulgação educativa por meio da imprensa;
III - divulgação educativa na contracapa dos livros

didáticos indicados para alunos do lQ e 2Q graus;
IV - confecção e distribuição de impressos relacionados com

o objetivo ria campanha;
V - exibição de filmes, realização de debates e

apresentação de depoimentos;
VI - estimulo ao uso de preservativos e materiais

descartáveis indispensáveis à prevenção;
VII - orientação às famílias de pessoas contaminadas;
VIII - orientação ás gestantes portadoras do vírus da AIDS

e de outras doenças sexualmente transmissiveis.
Art. 4Q - Com a atribuição de definir os parâmetros para
implementação das medirias definirias nesta lei, será criada
comissão multidisciplinar de trabalho constituiria por:

- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Educação;
III - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente;
IV - 4 (quatro) representantes de entidades que atuam na

prevenção e no tratamento da AIDS e das demais doenças
sexualmente transmissiveis, legalmente constituídas e
reconhecidas pela Secretaria de Estado da Saúde.
Art. SQ - Cabe ao Estado, no âmbito de sua competência no

Sistema único de Saúde - SUS:
- criar, nos municípios onde existam diretorias regionais

de saúde, centros de referência destinados à implementação
de med i das profiláticas e diagnõsticas para o controle das
doenças de que trata esta lei;
II - promover intercâmbio com entidades não governamentais

prestadoras de serviço aos portadores das doenças de que
trata esta lei;
III - encaminhar os familiares dos portadores do vírus da

AIDS aos centros diagnósticos e prestar-lhes acompanhamento:
IV - encaminhar as gestantes portadoras do virus da AIDS

aos serviços de pré-natal e aos hospitais, para assistência
ao parto;
V - encaminhar os filhos recém-nascidos rie mães portadoras
do vírus da AIDS para atendimento especializado.
Art. 6Q - Fica instituído o dia lQ de dezembro como Dia

Estadual de Prevenção da AIDS.
Parágrafo único - Nessa data, as repartições públicas

promoverão eventos voltados para a conscientização sobre a
AIDS e as demais doenças sexualmente transmissiveis.
Art. 7 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de:
1 - recursos orçamentários das Secretarias que integram a

comissão multidisciplinar de trabalho;
II - transferências de recursos federais destinados a

programas ce cont role de aoenças sexualmente transn,issiveis
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e a programas específicos para prevenção e tratamento oa
AIDS

III - doações e legados de pessoas físicas ou juridicas,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras:
IV - outras fontes.

Art. 8g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.

Art. 9Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Srandão. 'elatora -
Jorge Eduardo ce Olivera.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 512/95

Comissão de Redação
O P rojeto de Lei ng 512/95. de autoria do De putaco Durva
Angelo, que declara de jtilidade Dú p lica a Creche Cartnho
ca Cinoerela. com sede no Municioio de Contagem, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação f-nal, qe está de aco-co com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 512/95
Declara de utilidade pública a Creche Cantinho da

Cinderela, com sede rio Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Can:inno da C i nderela, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique. relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 706/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 706/96. de autoria do Deputado Péricles
Ferreira, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG - a doar á Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - CDHAB-MG - irnôvel que especifica,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. f 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 706/96
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Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEM1G - a doar à Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - COHAB-MG - imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - autorizada a doar à Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - imóvel situado no
Município de Oliveira e constituiao de te r reno com área
total de 13.202,08m2 (treze mil duzentos e dois virgula zero
oito metros quadrados), a ser desmembraoo de área maior
denominada Sanatório, registrada sob o ng 5.753, a fls. 132
do Livro 3-E, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca
de Oliveira, e dividido pela Rua Michel Mitre em duas
glebas, conforme se segue:
1 - gleba de 7.400,88m2 (sete mil e quatrocentos virgula

oitenta e oito metros quadrados), medindo 34.00m (trinta e
quatro metros) ao norte, 38,00m (trinta e oito metros) ao
sul, 211,50m (duzentos e onze metros e cinqüenta
centímetros) a oeste e 204,00m (duzentos e quatro metros) a
leste, confrontando, a oeste, com a Avenida Norte e, a
leste, com a Rua Michel Mitre;
II - gleba de 5.801,20m2 (cinco mil oitocentos e um virgula
vinte metros quadrados), com os seguintes limites e
confrontações: ao norte, numa extensão de 105.30m (cento e
cinco metros e trinta centimetros), com terrenos de
propriedade do Colégio Mário Campos e de outros; ao sul,
numa extensão de 90,00m (noventa metros), com terrenos de
propriedade da FHEMIG e do Colégio Mário Campos; a oeste,
numa extensão de 79.00m (setenta e nove metros), com a Rua
Micriel Mitre, e a leste, numa extensão de 63,30m (sessenta e
três metros e trinta centímetros), com terrenos de
propriedade do Colégio Mário Campos.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de moradias populares.
Art. 2 - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio da FHEMIG se, findo o prazo de 3 (três) anos
contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo
anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Paulo Schettino. Presioente - E e Brandão. relatora -
Jorge Eduardo cc Oliveira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 736/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 736/96, de autoria do Deputado Bilac
Pinto, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo de Minas -. com
sede no Municipio de Carmo de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de Que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, :'l. do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 736/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Carmo de Minas -, com sede no
Municipio de Carmo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - F ica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - A PAE de Carmo de Minas -

com sede no Municipio de Carmo de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator -

Eloe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 737/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 737/96, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo, com sede no
Municipio de Itanhomi, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.
nos termos ao art. 270, ' lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 737/96
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Geraldo, com sede no Municipio de
Itanhomi
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - F ica declarado de utilidade oública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraido, com sede no
Municipio de Itanhomi.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão relatora -

José Henricue.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 752/96
Com'ssão de Redação

O Projeto de Lei nQ 752/96, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Associação
Raizes de Comunicação, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim oe que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 752/96
Declara de utilidade pública a Associação Raízes de

Comu ni cação, com sede no Município ce Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Raízes de Comunicação, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 ce agosto de 1996.
José Maria Barros. Presidente - ElDe Brandão. relatora -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 757/96
Comissão de Redação

O Proeto de Lei ng 757/96, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, aue declara de utilidade pública a Escola Doméstico-
Profissional Lar de Maria, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 757/96
Declara de utilidade pública a Escola Doméstico-
Profissional Lar de Maria, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidace pública a Escola
Doméstico-Profissional Lar de Maria, com sede no Município
de Conceição do Rio Verde.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Eloe Brandão. relatora -

JOSé Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 759/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 759/96. de autoria do Deputado Marcos
Helénio, que declara de utilidade pública a Associação
Homens do Amanhã - Af-IAMAN -, com sede no Município de
Governador Valadares, foi a provado nos turnos regimentais,
sem emenda.



Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, cio Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aDrovado.

PROJETO DE LEI No 759/96
Declara de utilidaoe DiDlica a Associação iomens do Amanhã
- AHAMAN -, com sede no Municipio de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Homens do Amanhã - AHAMAN -, com sede no Município de
Governador Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 767/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 767/96, de autoria do Deputado Hely
Tarquinio, que declara de utilidade pública o Abrigo João da
Silva Santarém. com sede no Município de Buritis, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 767/96
Declara de utilidade pública o Abrigo João da Silva

Santarém. com sede no Município de Buritis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo João

da Silva Santarém, com sede no Município de Buritis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Henrique,
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 769/96
Comissão de Recação

O Projeto de Lei ng 769/96, de autoria do Deputado Rémolo
Aloise, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Esportivo e Assistência
Social dos Amigos de São Sebastião do Paraíso, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso. foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o crojeto a esta Comissão, a fim de aue,

segundo a técnica le g islativa, seja cada à matéria a forma
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adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 769/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Esportivo e Assistência Social dos Amigos de
São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Esportivo e Assistência
Social dos Amigos de São Sebastião do Paraíso. com  sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 772/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 772/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Industrial São Pedro,
com sede no Município de Betim, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 772/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Industrial São Pedro, com sede no
Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Industrial São Pedro,
Com sede no Município de Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros, p resiaente - Ele Brandão, relatora -

José Henrique. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 776/96
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 776/96, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, que declara de uti'iciade pública a Associação Mineira
de Assistência à Mucoviscidose, com sede no Município de
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Belo Horizonte, foi aprovado no
no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta
segundo a técnica legislativa,
adequada, nos termos do art.
Interno.

2Q turno na forma do vencico

Comissão, a fim de que,
seja dada à matéria a forma
270, lç. do Regimento

Assim sendo. opinamos cor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está oe acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 776/96
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de

Assistência à Mucoviscidose, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira de Assistência à Mucoviscidose, com sede no
Município Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 cc agosto de 1996.
José Maria Barros, Presicente - Elbe Brandão, relatora -

José Henrique.
ERRATA

ATA DA 33ê REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Na 2ublicação ca ata em eci q'-ae, verifcaca ra edição cc
16:2/96, na oàg. 10, col . 4, na relação de entidades cujos
processos de prestação de contas de recursos oriundos de
subvenções sociais foram aprovados, suprima-se a entidade
"Grupo de Mães Família Unida do Bairro 1 Q de Maio e
Adjacências, objeto do Convênio ng 295/95. no valor de
R$10.000.00.



326

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA 1g PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
928 e 929/96 - ReQuerimentos ns 1.590 a 1.598/96 -
Requerimento do Decutado Ronaldo Vasconcellos e outros -
Comunicações: Comunicações do Deputado Sebastião Navarro
Vieira e das Comissões de Administração Pública e de Saúde e
Ação Social - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado João
Batista de Oliveira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconceilos e outros; deferimento - Requerimento do
Deputado Gilmar MachaDo; aprovação - Requerimentos r.gs 1.066
e 1 .133/96; aprovação - 2,1 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 2Q turno, dos Projetos de Lei nos
418 e 579/95; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 720/96;
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Rêrnolo Aloise - Ermano Batista - Aliton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Clêuber Carneiro - Elmo Braz - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - éricles Ferreira - Ronaldo
Vasconcel los.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretár5a. para proceder à leitura
Da ata Da r eunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 22-Secretária "acl hOC, procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
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- O Deputado João Batista de Oliveira, lQ-Secrearo ao
hoc", lê a seguinte ccesponênca:

OFICIOS
Do Sr. Anlindo Porto, Ministro da Agricultura e do
Abastecimento, agradecendo o convite desta Casa para o
Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais.
Do Sr. Celso de Souza Martins, Secretário de Estado ce Mato

Grosso do Sul, comunicando cue o Conselho de Desenvolvimento
e Integração Sul - CODESUL - promoverá na cidade de Campo
Grande a Sa Conferência sobre o MERCOSUL, Meio Ambiente e
Aspectos Fronteiriços - ECOSUL-96 -, no período de 26 a
29/11/96.
Dos Srs. Paulo Eduardo Rocha Brant, Diretor da Área de
Crédito 1 do BDMG; Norma Góes Monteiro. Diretora-
Superintendente do Arquivo Público Mineiro; Ronan Ramos de
Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do Governo
do Estado; ,.José Eustãquio Oiveira de Souza, Chefe da
Assessoria de Comunicação Social da AÇUMINAS, e Paulo
Passos. Chefe de Gabinete da Presidência da FIEMG,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem
aos 20 anos da Fiat Automóveis no Brasil.
Da Sra. Norma Góes Monteiro. Diretora-Superintendente do

ArQuivo Público Mineiro, agradecendo convite para a reunião
especial comemorativa dos 3 mil anos ce Jerusalém.
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira. Chefe do Cerimonial e
Relações Públicas do Governo do Estaco, agradecendo convite
para a reunião especial em homenagem ao Dia do Maçom.
Da Sra. Cassilda Teixeira de Carvalho. Presidente da

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -
ABES-MG -, solicitando que a Casa promova ciclo de debates
sobre os recursos hiQricos do Estado.
Do Sr. Nílton Ramos da Silva. Presidente ca Associação

Comercial de Juiz de Fora, agradecendo a homenagem da Casa à
Associação Comercial de Juiz de Fora pelo transcurso do seu
centenário de fundação.
Do Sr. Alberto Augusto Perazzo, Vice-Presidente Executivo

da Algar Buli Computers & Communications S.A., informando a
concessão à ABC BULL, Dela revista Exame', do titulo ce
Empresa co Ano.
Do Sr. Airton Alvares Zica, Gerente-Geral da CAPEMI - Caixa

de Pecúlios, Pensões e Montepios - Agência Belo Horizonte,
encaminhando relatório das atividades do Lar Fabiano de
Cristo referente a 1995.
Do Sr. Cicero Adolpho Chadler. da Chadler Recorcs

Multirnidia. encaminhando CD-ROM da "Enciclopédia Multimidia
da Política Brasilei"a'.
Da Sra. Luzia Gomes Lacerda. cesta Capital, acradecenco a
manifestação de pesar proferida por esta Casa pelo
falecimento do Sr. Mílton Villela de Lacerda, originária de
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.

TELEGRAMAS
Do Sr. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura, agradecendo

o convite para o Seminário Legslativo Reforma Agrária em
Minas Gerais.

j
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Da Sra. Regina Assumpção. Senadora, e dos Srs. Chico
Ferramenta e Zaire Rezende. Deputados Federais, Epaminondas
Fulgêncio Neto. Procurador-Geral de Justiça. Maria do Carmo
Lara, Prefeita Municipal de Betim. e Benedito J. Soares de
Mello Pati, Presidente da Fiat Automóveis S.A., José Alencar
Gomes da Silva. Presidente da COTEMINAS. Romeu Scarioli,
Presidente do CICI-MG, e Sérgio Ârthur Willcox e Silva, da
Superalfa Veiculos e Peças Ltda. , agradecendo o convite para
a reunião especial comemorativa aos 20 anos de implantação
da Fiat Automóveis em Minas Gerais.
Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal,
agradecendo o convite para a solenidade ce assinatura do
convênio para implantação do programa de profissionalização
e qualificação de detentos e egressos.
Dos Srs. Francisco Horta. Deputado Federal, e Eustáquio

Wagner Guimarães Gomes, Superintendente Estadual do Banco do
Brasil, agradecendo o convite para a reunião comemorativa

 

aos 3 mil anos de Jerusalém. -
CARTOES

Dos Srs. Chico Ferramenta, Deputado Federal, e Delfim
Ribeiro, Delegado do Ministério de Minas e Energia em Minas
Gerais, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 3 mil anos de Jerusalém.
Dos Srs. Ricardo Pinheiro. Diretor dos Correios em Minas
Gerais, e Benjamim Campolina de Avelar Marques, Vice-
Presidente da CEMIG, agradecendo convite para a reunião
especial comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat
Automóveis.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 928/96

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Mensageiros da
Liberdade flQ 2674, com sede no Municipio de Belo Horizonte,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Mensageiros da Liberdade ng 2674, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Instituição essencialmente filosófica,
progressista, filantrópica e evolucionista. a Loja Maçônica
Mensageiros da Liberdade ng 2674 tem por objetivo a prática
desinteressada da beneficência e o incentivo à instrução e à
cultura.
Fundada em 18/8/92, a entidade es pera ter reconhecida sua
utilidade pública estadual, para am.liar o trabalho que vem
desenvolvendo em favor dos mais necessitados.



- #N- Publicado, vai O Projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e ce Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos cio art. 195, c/c o art. 104. inciso
I. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 929/96
Aplica os efeitos da Lei ng 12.276. de 25 de julho de 1996.
à execução de obras de duplicação da Rodovia BR-381, no
trecho entre os Municípios de Belo Horizonte e Governador
Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado cie Minas Ge r ais decreta:
Art. 1 Q - O Estado de Minas Gerais poderá celebrar contrato

ou convénio com empresas Ou consórcio de empresas, nos
termos da Lei nQ 12.276. de 25 de -ulho de 1996. com vistas
à execução de obras de duplicação da Rodovia BR-381, no
trecho entre os Municípios ce Belo Horizonte e Governador
Val aciares.
Art. 2g - Para e'eito co cisposto no artigo anterior, não

se aplica o estabelecido no art. 6Q da Lei ng 12.276. de 25
de julho de 1996.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 21 de agosto de 1996.
Geraldo Nascimento
Justificação: A duplicação das Rodovias BR-381 e BR-262.

entre Belo Horizonte e Governador Valadares, é, sem dúvida
nenhuma. uma prioridade. Esse corredor tem enorme
importância no panorama das economias mineira e nacional.
Integra a Capital, com toda a derivação da malha de
transportes Que para ali converge, ao Vale do Aço e, dai, ao
Esoi r ito Santo e ao Nordeste do Pais.
Não obstante a importância dessa via, seu traçado atual

ainda é o projetado há mais de 30 anos, bastante sinuoso.
Apesar ae dispor de condições de rodagem satisfatórias
relativamente a outras rodovias do Estado, sua caixa é
insuficiente para permitir um tráfego seguro em face do
número de veiculos leves e pesados que por ela transitam.
Precisa, por isso, ter sua caixa e seu traçado adequados,
Dor meio ca duplicação ce seu leito.
Torna-se, assim, necessário desenvolver uma p r000sta viável

de adequação desse corredor, ou seja. Que não busque fontes
de financiamento exclusivamente estatais, pois estas estão
exauridas, nem aposte somente no aporte de recursos de
organismos financeiros internacionais.
Nossa pos posta é buscar financiamento junto à iniciativa

privada, num sistema cie parceria no qual parte do montante
necessário às obras seria viabi1zadc pelas grandes empresas
instaladas ao longo do corredor e que o usam intensivamente.
A execução das obras de duplicação dessa importante via
poderá ser feita nos termos previstos na Lei no 12.276. Essa
lei regulamenta os procedimentos para a realização de
parcerias, visando à construção ce rodovias.
As empresas que Poderão particioar da parceria são, na
realidade, as grandes beneficiárias ca du

p
licação da
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rodovia. Com isso, elas terão assegurado, entre outras
vantagens: maior rapidez no atendimento às demandas dos
clientes, coisa fundamental no atual cenário económico, em
que as unidades produtivas tendem a trabalnar com estoques
cada vez menores e são, Dor isso, mais exigentes no
cumprimento dos acordos com seus fornecedores; maior rapidez
no atendimento de suas demandas de insumo; menores fretes e
seguros sobre as cargas transportadas.
Acreditamos sinceramente que se houver empenho, firmeza e
determinação política por parte do Governo Estadual será
possível viabilizar esta proposta, que poderá ser ajustada
nas negociações com os potenciais parceiros. Esperamos que
isso realmente ocorra.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.590/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Escola Estadual Maestro Josino de Oliveira, localizada no
Município de Fruta], pelo transcurso do seu 30Q aniversário
de fundação )- A Comissão de Educação.)
NQ 1.591/96. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à liberação de uma viatura para o
Município de Umburatiba. (- A Comissão de Defesa Social.)
Ng 1.592/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Confidentes ao vale, localizada no Município de
Ponte Nova, por seus li anos de existência.
Ng 1.593/96. do Deputado Wanderiey Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Carangola Livre, localizada no Município de
Carangola, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.594/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade e Luz, localizada nesta Capital, por
seus 16 anos de existência.
Ng 1.595/96, co Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto ce congratulações com a Loja
Maçônica Independência, localizada no Município de São João
da Ponte, por seus 15 anos de existência.
Ng 1.596/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Redentora, localizada nesta Capital, por seus 37
anos de existência.
Ng 1.597/96, co Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais ca Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vigilantes da Ordem, localizada no Municipio de
Uberlândia, por seus 17 anos de existência.
NQ 1.598/96, co Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Templários de Salomão, localizada no Município de
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Itabirinha de Mantena, por seus 13 anos de existência. (-
Distribuidos à Comissão de Educação.
- E também encaminhado à Mesa requerimento cio Deputado

Ronaldo Vasconcel los e outros
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Sebastião Navarro Vieira e das Comissões de Administração
Pública e de Saúde e Ação Social.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista

de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Deputadas presentes, trabalhadores da imprensa,
estamos, desde ontem, comemorando um evento nacional, que é
a Semana do Excepcional. Como fazemos todo ano, nessa
ocasião, lembramos a toda a sociedade o q ue vem acontecendo.
Vou ler uma carta aberta endereçada aos Srs. Patrus

Ananias e Célio de Castro. Prefeito e Vice-Prefeito, que
compõem a Frente 8H Popular, da qual faço parte. Temos um
triste balanço a fazer. (- Lê:)

Exmo. Sr. Patrus Ananias de Souza
DO. Prefeito Municipal de Belo Horizonte.
Prezado senhor.
Estamos em plena Semana oo Excepcional, a quarta

transcorrida no mandato de V. Exa. Sou obrigado a
reconhecer, mais uma vez, que a administração da Frente 8H
Popular muito pouco ou nada fez para os excepcionais e
Outros segmentos de portadores de deficiência de Belo
Horizonte.
Quando V. Exa. assumiu, em 1993, minhas expectativas, as

dos portadores de deficiência e dos setores envolvidos com a
habilitação/reabilitação eram grandes. Pensávamos que uma
administração popular, nascida dos mas profundos anseios de
mudança da sociedade, traria a realização quase que
automática de pelo menos algumas de nossas mais caras
aspirações
Mas o que se viu foi exatamente o oposto. O que se

prometeu em palanque ficou perdido no eco dos comicios e
daquela campanha eleitoral. Tudo não passou de um mero jogo
ae palavras, onde se prometia o que aeterrninado público
queria ouvir, mas sem o correspondente compromisso de
cumprir.
Assim é que, dando um balanço nas promessas de 1993, fica

logo evidente que os excepcionais não passaram a ser
atendidos através do SUS, que nenhuma nova oficina pública
profissionalizante foi implantada, que os Centros ae
Convivência não foram implantados, que não foram criacas
novas vagas para escolarização e reabilitação nas
instituições especializadas. E mais: não houve, por parte da
administração popular, a mais tênue intenção de cumprir a
lei que determina a instalação de elevadores nos coletivos.
Dessa injustificável omissão e desse descompromisso da

aaministração de V. Exa. com os portadores de deficiência ê
que se pode concluir que, pelo menos em relação a esse
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segmento social foi adotada uma postura que reforçou, ainda
mais, sua exclusão social, ao invés ce começar a promover a
tão reivindicada e sonhada integração.
Gostaria, nesta última Semana do Excepcional que

transcorre sob a administração de V. Exa., de poder fazer
outro tipo de balanço. No entanto, este é o que a realidade
me impõe.

Sinto-me obrigado a fazê-lo para que fique registrada mais
uma vez junto a V. Exa. a minha decepção pessoal e a dos
portadores de deficiência belo-horizontinos. Considero
extremamente lamentável que fique para os tempos de agora e
para o futuro distante a imagem da sistemática omissão da
primeira administração socialista e popular da capital
mineira frente a 10% de sua população.
Lamentável, também, que fiquem gravadas na memória

histórica da cidade as tentativas da administração da Frente
BH Popular ce coibir as iniciativas ca sociedade a favor dos
portadores de deficiência. Episódios patéticos como o do
Edifício Golden Arch, cujo condomínio se viu obrigado a
demolir a rampa de acesso para atender a uma determinação
municipal
Atenciosamente, Deputado João Batista de Oliveira."
Sr. Presidente, este é um desabafo que f aço . Faço parte ca

administração da Frente BH Popular e sinto-me envergonhado
disso, perante esse segmento social. Apoiamos e demos
sustentação a um Governo que nos ignorou.
Neste momento, acho que está na hora de o Sr. Prefeito
Patrus Ananias, de o Vice-Prefeito Célio de Castro. já que
não dá mais tempo para resgatar seus com promissos ce
campanha. pelo menos, pedirem desculpas aos milhares de
excepcionais que ficaram sem escola em Belo Horizonte; aos
milhares de crianças excepcionais que não conseguiram fazer
uma consulta sequer pelo SUS e não conseguiram tratamento de
reabilitação; aos milhares de mães que carregam essas
crianças, batendo de porta em porta, procurando vaga, e não
conseguem; enfim, a toda a sociedade. que tem se manifestado
sol cária a todos os movimentos cc Doriacores ce
deficiência. Muito obrigado.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Parte da reunião, com a la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão acertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 47a Reunião Ordinária.
dos Projetos de Lei ngs 777/96, do Deputado Arnaldo Penna;
794/96, da Deputada Elbe Brandão; 786. 803, 804 e 810/96, co
Deputado Francisco Ramalho; 756/96. tiO Deputado Glycon Terra
Pinto: 801/96, do Deputado Ivair Nogueira; 805/96. da
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Deputada Maria José Haueisen; 821/96. co Deputado Seoastião
Costa; e 686 e 822/96, do Deputado Wanderley Ávila; e de
Administ ração Pública - acrovação, na reunião ordinária co
dia 21/8/96, dos Requerimentos flQS 1.506/96, co Deputado
Alberto Pinto Coelho, e 1.527/96, do Deputado Ermano Batista
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Sebastião Navarro
Vieira - falecimento do Sr. Abrão Simão Zenun. em Campestre
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - O Deu:acc Ronaldo Vasconcelios e outros

requerem, nos termos regimentais, seja realizada reunião
especial na segunda semana de setembro, em homenagem aos 20
anos da Fundação Dom Cabral. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244
do Regimento Interno e, oportunamente. fixará a data.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, requerimento do Deputado Gilmar Macriado, em Que
solicita seja convocada reunião conjur:a das Comissões a que
foi distribuído o Projeto ce Resolução np 916/96, de sua
autoria (Cumpra-se.); e os Requerimentos ns 1.066/96, do
Deputado Marcos Helênio, solicitando seja encaminhado ao
Secretário da Justiça pedido de informações sobre os
resultados colhidos pelo Censo Criminológico do Estado,
instituído pela Resolução ng 5.677/95. daquela Secretaria, e
1.133/96. do Deputado Jorge Eduardo de O l iveira, sol icitanco
seja encaminhado à Secretaria ca Educação pedido de
informações sobre os critérios de distribuição, quantidade e
disponibilidade da merenda escolar rio Estado de Minas Gerais
(Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á l Fase,

a Presidência passa ã 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
- São submetidos a discussão e votação e aprovados. cada um

por sua vez, em 2Q turno, os Projetos de Lei ngs 418/95, do
Deputado Arnaldo Penria, na forma do vencido em lQ turno, que
dispõe sobre a transferência de suovenções sociais do Estado
para as caixas escolares das escolas públicas municipais;
579/95. do Deputado Alvaro Antônio. na forma ao vencido em
l Q turno, cue iflstii entre os cescacores amadores ou
profissionais a figura do 'Amigo dos Rios"; e 720/96. da
De putada Elbe Brandão. q ue dispõe sobre a apresentação da
bandeira estadual e cá outras providências (A Comissão de
Redação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não

havendo oradores inscritos nara o Grande Ex pediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputaaos para
a ordinária de debates ae arnanriã. cia 23. às 9 horas.
Levanta-se a reuniàc

ATA DA 130a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE AGOSTO DE 1996
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Presidenc'a co Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 

lê 
PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento ao Deputado Carlos Pimenta; aprovação -
Discussão, em 1ç turno, dos Projetos de Lei ns 880 e
896/96; aprovação - Discussão e Votação de Pareceres de
Redação Final - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
nQ 879/96: aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Dílzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2ê PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos ao edital de convocação, a
Presidência vaí passar á 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação ca matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Carlos Pimenta, em que solicita a alteração da pauta desta
reunião, de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n
23/96 seja apreciada em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados Que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- Em seguida, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, em lQ turno, os Projetos de Lei ngs 880/96, do
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Governador do Estado, que acrescenta dispositivo ao art. 2ç
da Lei flQ 6.003. de 12/10/72: e 896/96. do Governador do
Estado, que dá nova redação ao "ca put do art. 3Q ca Lei n
12.082. de 12/1/96 (A Comissão de Fiscal ização Financeira.).

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei flQ 879/96. do Deputado Miguel Martini, que altera o art.
56 da Lei ng 6.763. de 26/12/75 (parcelamento de débito
fiscal - ICMS - e redução de multas). Em discussão, o
carecer. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discus5ãc. Em votação. Os Deputados q ue o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovaco. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliDerativa oe logo mais, as 14 horas, com a orcem do dia
já publicada, e para a especial de no e, ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ERRATA
ATA DA 9a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Na ub i icação da ata em ecigafe, verificaca ra edição ce
20'4/96, na pág. 36. co. 2, na relação de entidades cujos
processos de prestação de contas de recursos oriundos de
subvenções sociais foram aprovados, suprima-se a entidade
"Associação Beneficente Cristã de Cultura, Esporte e
Assistência Social, objeto do Convênio nQ 2.071/95, no
valor de R$20.000,00.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE AGOSTO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum'.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Anivaldo Coelho - Clêuber Carneiro -
Geraldo Santanna - João Leite - José Braga - José Henrique -
Marco Rêgis - Miguel Barbosa.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - ÀS 9h15min,
a lista de comparecimento não registra a existência de
número regimental A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de "quorum'. e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de segunda-feira, dia 26, ás 20 horas.

ATA DA 3lê REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
20 DE AGOSTO DE 1996, DESTINADA A HOMENAGEAR O DIA DO MAÇOM

Presidência do Deputado Agosnho Pa.'-us
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação ae
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Wanderley
Avila, do Sr. Expedito Antônio de Almeida e do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanaerley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Aliton Vilela -
Ajalmar Silva - Al perto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
António Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro
- Dilzon Melo - Dimas Roorigues - Djalma Diniz - Francisco
Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Macnado - Gil Pereira -
Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferre'ra - Raul Lima Neto
- Ronalco Vasconcellos - Sebast'ãc Cos:a - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a r eunião. Son a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos traa1hos.
Com a palavra, o 5r, 2g-Secretãrio, para p roceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
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- O Deputado Ermano Batista, 40-Secretário, nas funções de
2ç-Secretário, proceda à leitu r

a ca ata da reunião anterior,
Que é aprovada sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Francisco Ramalho, Jorge Eduardo de Oliveira e Carlos
Pimenta para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário as autoridades e demais convidados Que se encontram
no Salão Nobre.

ComDosição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à

mesa os Exmos. Srs. Deputado Tarcisio Henriques, Secretário
de Estado da Justiça, reoresentando o Exmo. Sr. Governador
do Estado. Sr. Eduardo Azeredo; Expedito Antônio de Almeida.
Grande Secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente de
Minas Gerais, representando o Grão-Mestre, Dr. Aloisio
Batista aos Santos; Cel. Celso Sérgio Ferreira, Grão-Mestre
ca Grande Loja Maçônica de Minas Gerais: Sebastião Cardoso,
Grão-Mestre Advitarn do Grande Oriente ce Minas Gerais,
representando o Dr. Helton Barroso Drey, Grão-Mestre do
Grande Oriente de Minas Gerais; Márcio Otávio Dias dos
Santos, Presidente da Soberana Assembléia Federal
Legislativa; Prefeito Vitor Vieira dos Santos. Presidente da
Federação Mineira de Associações Microrregionais de
Municipios - FEMAM.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o

Dia do Maçom.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino
Nacional
- Ouve-se o Hi'O Nacional.

aavras do Deputado Wanoeriey Ávila
O Sr. Presidente - Coma palavra, o Deputado Wanderley

Ávila, autor ao reQuerimento que suscitou a realização desta
reunião.
O Deputado WanderIey Ávila - Oh! Quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. E como o óleo precioso sobre a
cabeça. Que desce sobre a barba, a barba de Aarão, e que
desce a orla de suas vestes; como o orvalho ae Ermon, que
desce sobre os montes de Sião; por

q
ue ali o Senhcr ordena a

bênção e a vida para sempre.
Exrnos. Srs. Deputado Agostinho Patrus, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado
Tarcisio Henriques, Secretário de Estado da Justiça,
representando, neste ato. o Sr. Governador do Estado,
Eduardo Azeredo; Expedito Antônio de Almeida, Grande
Secretário de Educação e Cultura ao Grande Oriente de Minas
Gerais, rep"esentardo o Grão-Mestre, Dr. Aloisio Batista dos
Santos: pode roso irmão Ce. Celso Sérgio Ferreira. Grão-
Mestre da Grande Loja Maçônica ce Minas Gerais; Sebastião
Cardoso, Grão-Mestre Advitam do Grande Oriente de Minas
Gerais, representando o Dr. Helton Barroso Drey, Grão-Mestre
do Grande Oriente de Minas Gerais; Márcio Otávio Dias dos
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Santos, Presidente da Soberana Assembléia Federal
Legislativa; Prefeito Vitor Vieira dos Santos. Presidente da
FEMAM; meus poderosos irmãos, cunhadas, sobrinhos.
sobrinhas.
No ano passado, em solenidade semelhante a esta, citávamos
a palavra abalizada de ÂSSIS Cintra: Num inflamado discurso
no Grande Oriente, sessão de 20/8. Gonçalves Ledo proclamou
a Independência do Brasil. Por toda parte, os maçons
turbilhonavam, despertando o sentimento de liberdade'.
Embora por longos anos a história oficial tenha tentado,
sem êxito, esconder o fato, foi à sombra da acácia que os
pedreiros-livres edificaram nossa soberania.
Quando, em 7/9/1822. Dom Pedro 1, o irmão Guatimozin, fez o
anúncio solene ás margens do Ipiranga. ele na verdade apenas
tornava público o que já fora resolvido no Grande Oriente do
Brasil. 18 dias antes. A Gonçalves Ledo coube ser o primeiro
a declarar que os laços que nos prendiam à metrópole estavam
definitivamente rompidos.
Entretanto, os memoráveis acontecimentos que vão do Fico á
ruptura definitiva não se deram por acaso. Eles foram
Cuidadosamente preparados durante uma longa jornada, cujo
inicio vamos encontrar em Minas. Foram essas montanhas que
abrigaram os primeiros passos efetivos rumo à
autodeterminação e à consciência nacional. E em cada um
deles a fraternidade fez sentir sua presença de forma
insofismável, na medida em que deixou na Inconfidência
Mineira a marca indelével dos ideais maçônicos.
Aliás, é bom refletir sobre lúcida q uestão proposta pelo
Prof. Tenôrio D'Albuquergue: "Se retiramos de nossa história
os episódios promovidos pela maçonaria, o que restará?'
O Século XVIII significou para o Ocidente um florescimento
nunca visto do espirito libertário. As forças da razão
travaram luta de morte contra o obscurantismo medieval, que
não só resistia à extinção como ameaçava recrudescer. A
Europa era abalada por conflitos que, á semelhança de dores
de parto, anunciavam o nascer de nova civilização. Tiranos
de lá e de cá tremiam nos tronos e, num esforço inútil para
afastar o inevitável, tornavam-se cada vez mais despóticos.
A eles aliavam-se aqueles q ue, por séculos. tinnarn Sido
detentores do monopólio do saber. Esforçavam-se agora por
manter o povo nas trevas da ignorância para que não
recebesse a luz.
Nos albores do século XVIII a primeira loja maçônica foi
instalada em Paris por um grupo de ingleses. A partir de
então, a Ordem tornou-se um dos principais atores do drama
histórico que se estenderia até a Revolução Francesa. NO
dizer do Prof. Tenório D'Albuquerque, "a maçonaria lutava
intimoratamente pela liberdade, pela igualdade e pela
fraternidade, combatia a exploração do homem pelo homem,
batia-se pela dignificação do ser humano, a fim de que a
todos fossem concedidos direitos iguas, empenhava-se para
que se fizesse justiça sem distinção de classe social, para
que o bem-estar, o direito de viver feliz, não fosse
Privilégio deste ou daquele grupo, em detrimento de outros,
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para que fosse reconhecido como sagrado o direito de pensar.
para Que a liberdade não fosse a panágio desta ou daquela
classe, e sim um direito de todo ser humano, desde que tal
fosse merecedor."
Em 1789, mais de 600 lojas maçónicas lutavam na França para

fazer prevalecerem os ideais expressos na Sagrada Trindade.
Mais uma vez é o Prof. Tenório quem nos ensina: "A
maçonaria, na França, no último quartel do século XVIII,
como que despertava a consciência, traçava novos destinos
para o homem, fazia-o compreender q ue tinha direitos oue lhe
não poderiam ser postergados." E ressalta ainda q ue ". . . não
há talvez um só dos grandes episódios da Revolução que não
tenha sido, mais ou menos, com grande antecipação projetado
e preparado nas lojas -
Pois foram jovens brasileiros mandados ao Velho Continente
para estudar que trouxeram o germe das idéias de um novo
mundo para lantã-lo no coração de Minas Gerais. Aqui ele
brotou e deitou raizes. Esses pioneiros, iniciados nos
sagrados mistérios em solo francês, fizeram lastrar por aqui
o fogo libertário que lhes incendiava a alma.
Os lares, as sacristias, as celas monacais transformavam-se

em oficinas em que era esculpido traço a traço o contorno de
uma nova nação: uma nação moderna, erguida sob a égide do
lema "liberdade, igualdade e fraternidade".
Como nos narra o Dr. Felicio dos Santos nas "Memórias do
Distrito Diamantino ca Comarca do Serro Frio". "a
Inconfidência de Minas tinha sido dirigida pela maçonaria
Tiradentes e quase todos os conjurados eram pedreiros-
livres."
Graças à nossa sublime ordem. Minas e o Brasil fizeram-se
contemporâneos do mundo. O mesmo ar que lá fora se respirava
era aqui Sorvido com avidez, os mesmos Sonhos de justiça e
dignidade mobilizavam os co-ações generosos Que conspiravam
contra o jogo opressor da metrópole.
Não quiseram a perfidia e a traição que a conjuração fosse
vitoriosa. Se assim fosse, a tirania seria abolida das
terras mineiras ao mesmo tempo em que o foi na França.
Pandiã Calógeras, comentando os fatos que antecederam a
Independência, nos ensina que "à frente do movimento
enérgico e vivaz, achavam-se a maçonaria e os maçons. Seus
primeiros chefes e luzes das oficinas têm de ser nomeados
como os primeiros obreiros da grande tarefa: Joaquim
Gonçalves Ledo. José Clemente Pereira, Cônego Januário da
Cunha Barbosa e José Joaquim da Rocha figuram entre os
maiores.
Hoje, ao lembrarmos o nosso dia, o Dia do Maçom,
reverenciamos a memória desses irmãos ilustres e de todos
aqueles que, tendo professado os sagrados mistérios,
empenharam a vida para q ue o Bras

i
l se tornasse o senhor de

seu próprio destino.
Fizemos questão de sublinhar o que se fez em Minas porque
foi entre essas montanhas que começou a trajetória que nos
levaria aos acontecimentos de 20 de agosto.
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Se retirarmos de nossa histôria, repetimos, os episódios
promovidos pela maçonaria, o que restará?
Se os maçons perderem o ímpeto libertário e o fervor
patriótico pela causa nacional, o que será de nossa história
futura?
Que esta solenidade nos sirva a dois propósitos: homenagear
os operosos obreiros que foram artífices da Independência e
fazer-nos conscientes da tremenda responsabilidade de dar
continuidade a tão gloriosa tradição.
Não são poucas as formas de tirania que ameaçam, no
presente, a dignidade rumana. São apenas mais sutis, mais
veladas e, por isso mesmo, infinitamente mais perigosas.
Contra elas permaneçamos vigilantes, lapidando
diligentemente a pedra bruta, lutando com coragem contra
toda forma de opressão.

Palavras do Sr. Expedito Antônio de Almeida
Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado
Tarcisio Henriques, Secretário de Estado da Justiça,
representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo
Azeredo; Cel. Celso Sérgio Ferreira, Grão-Mestre aa Grande
Loja Maçônica de Minas Gerais; Sebastião Cardoso, Grão-
Mestre Advitam do Grande Oriente de Minas Gerais,
representando o Dr. Helton Barroso Drey, Grão-Mestre do
Grande Oriente de Minas Gerais; Márcio Otávio Dias dos
Santos, Presidente da Soberana Assembléia Federal
Legislativa; Prefeito Vitor Vieira dos Santos. Presidente da
FEMAM; senhoras e senhores, meus irmãos da maçonaria.
Por vários anos, desde a instituição do Dia do Maçom,
homenagens lhes são prestadas, reconhecendo os seus
trabalhos em prol dos menos favorecidos pela sorte, em
beneficio das obras assistenciais e em beneficio da
construção do homem interior, tornando-o livre das paixões e
dedicado á busca da perfeição.
Todas as homenagens contribuem muito para que o maçom

valorize a sua obra e reforce os seus ideais de servir, mas
homenagem como esta que os representantes do povo no Poder
Legislativo Mineiro, por proposta do irmão Deputado
Wanderley Ávila, vêm prestando todos os anos, cala mais
fundo nos corações aos Maçons.
Trata-se de uma homenagem sincera que ano a pôs ano reúne os
maçons, tanto da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,
quanto da Confederação Maçônica Brasileira - COMAB - e do
Grande Oriente do Brasil. E homenagem que congrega irmãos
maçons e os não maçons por momentos em que todos demonstram
ser um corpo indivisivel, porém com administrações
diferentes, distintas.
Muito obrigado irmão Wancierley Ávila.
Muito obrigado irmãos Deputados Estaduais que ombreiam com

ele nesta fraternal intenção.
Para que todos os que a qui se encontram, nesta memorável
noite de 20/8/96, compreendam o significado do Dia do Maçom
é mister que passemos algumas informações que possibilitem
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aos que já conhecem os fundamentos desta data lembrarem-na e
aos que não connecem ainda, ficarem sabendo como ela surgiu.
Para falar do maçom é, entretanto, necessário que se fale
rapidamente sobre a sublime ordem que o abriga.
Á maçonaria é uma sociedade secreta de fins filantrópicos e
de assistência e defesa mútua aos seus membros, admitidos
dentro cie ce r tos requisitos morais e aoõs um r ito de
iniciação, espalriado pelo mundo todo.
Seus membros, os maçons. devem ajudar-se mutuamente, onde
quer que se encontrem, e unidos tentarem eliminar as
diferenças que se apresentam entre os seus semelhantes.
A maçonaria é iniciativa filantrópica, progressista e
evolucionista. Proclama a prevalência do espirito sobre a
matéria e pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e
social ca humanidade, através do cumprimento co dever, da
prática desinteressada da beneficência e da investigação
constante ca verdade.
Tem como fins supremos buscar a liberdade, a igualdade e a
fraternidade.
Não aceita a exploração do homem, combate os privilégios e
as regalias, mas valoriza o mérito da inteligência e da
virtude e reconnece os serviços prestados a eia. à Pátria e
á humanidade.
Sua origem se perde no tempo, mas no Brasil teve inicio com
a fundação das academias literárias e pouco depois, de lojas
maçônicas no Rio de Janeiro, Recife. Salvador e São Paulo a
partir de 1800. vindo a dar existência ao Grande Oriente do
Brasil em 17/6/1822.
Há registros de reuniões cc maçons aqui no Brasil desde
21/3/1788, quando no Arraial do Tejuco, hoje Diamantina, se
reuniram Tiradentes, José Álvares Maciel, Padre Rolim e
outros, reunião essa q ue veio a resultar na fundação de uma
loja, possivelmente a Atalaia do Norte, ainda em pleno
vigor.
Muitas são as datas e fatos importantes e incontáveis os
maçons ilustres Que o Brasil já teve e tem. Não vamos nos
perder nessas citações, uma vez que fogem ao tema desta
memorável noite.
O importante é ressaltar que o homem e a sublime ordem

existem em função um do outro.
Qual a razão de o dia 20 de agosto ser o Dia do Maçom?
Alguns fatos explicam esta questão.
De 28/4/57 a lg/5/57 realizou-se em Fortaleza o 1 Congresso

do Povo Vaçônico co Ceará. sobos auspicios da Grande Loja
Maçónica oo Ceará.
Nesse mesmo ano, no mês de junho, realizou-se em Belém do
Pará a V Mesa Redonda da Maçonaria Simbólica Regular do
Brasil. Naquela oportunidade, por proposição da Grande Loja
de Santa Catarina, foi instituido o Dia do Maçom . sendo
escolhido o dia 20 de agosto. ' in memoriarn, pois foi nessa
data Que. no ano de 1822, o Maçom Joa

q
uim Gonçalves Lêdo,

num vibrante discurso, fez sentir a necessidade de ser
proclamada a independência do Brasi
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Essa assembléia do povo maçônico fora presidida pelo
próprio Gonçalves Lêdo.
Dai a data simbolo que homenageia o maçom no Brasil.
Os simbolos são tão antigos como os homens e foram a

expressão manifesta dos primeiros lampejos da inteligência,
que se serviu deles para formular as primeiras idéias que se
corporificaram na mente do homem.'
Existe, ainda, o Dia Internacional do Maçom, ao qual não
poderia deixar de me referir nesta oportunidade, que é
comemorado o dia 22 de fevereiro.
Nos dias 20. 21 e 22 de fevereiro de 1994, realizou-se em

Washington a Reunião Anual dos Grão-Mestres das Grandes
Lojas da América do Norte, Estados Unidos. Canadá e México.
Naquela reunião se fizeram presentes também as Grandes
Lojas da Inglaterra, da Grécia, das Fiiipinas, do Irá no
exílio, a Nacional Francesa, a Regular de Portugal, a
Regular da Itália e o Grande Oriente do Brasil e da Itália.
Ao término dos trabalhos, o Grão-Mestre da Grande Loja
Regular de Portugal. Ir. Fernandes Paes Coelho Teixeira,
apresentou a moção a fim de se criar o Dia Internacional do
Maçom, a ser comemorado no dia 22 de fevereiro.
A razão da indicação do dia 22 de fevereiro é que nessa
data, no ano de 1732. nasceu George Washington, em Bridges
Creek, na Virgínia, nos Estados Unidos.
George Washington foi o principal artífice da independência

dos Estados Unidos da América.
A maçonaria principiou nos Estados Unidos em 23/4/1730, no
Estado de Massachussetts, pouco antes do nascimento de
George Washington, que iniciou-se como maçom no dia
4/11/1752, na Loja Freaericksburg, na cidade ceste nome, no
Estado de Virginia.
Foi elevado a Companheiro Maçom em 1753 e chegou a Mestre

Maçom no dia 4/8/1754.
Foi o representante do Estado de Virginia no 1 Congresso

Continental, em 1774, e Comandante das Forças Coloniais em
1775, dirigindo as operações por cinco anos na Guerra da
Independência, após sua declaração em 1776.
Firmaqa a paz em 1783, renunciou ao Comando aos Exércitos,
retirando-se para sua vida particular.
E. 1787, participou, como representante do Estado da

Virgínia. da Assembléia Constituinte, na Filadélfia, sendo
eleito por unanimidade para presidi-la. Aorovada a
Constituição, foi candidato à Presidência, sendo eleito
também por unanimidade.
Como maçom, ao assumir o mandato presidencial, em abril de
1789, prestou o juramento constitucional sobre a Bíblia da
Loja Alexandria, nQ 22, da qual fora o Venerável Mestre em
1788.
NO aia 18/9/1793, na qualidade de Grão-Mestre "pro tempore'
da Grande Loja de Maryland, colocou a primeira pedra do
Capitólio, ocasião em que se apresentou com os paramentos e
as insígnias de Grão-Mestre.
George Washington faleceu no dia 14/12/1799 e foi sepultado
em cerimônia fúnebre oficiada pelo Reverendo James Muir,
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capelão da Loja Alexandria, n 22, e pelo seu venerável
Mestre Elisha C. Dick.
Assim. à guisa de informação, o Dia Nacional do Maçom é
comemorado no dia 20 oe agosto, e o Dia Internacional do
Maçom, no dia 22 de fevereiro.
Em nome dos maçons presentes a esta sessão especial faço

agradecimento ao Ir. Deputado Wanderley Ávila e aos demais
lir. Alizio Batista dos Santos, que se encontra em missão
maçônica no Triângulo mineiro, homenageio o Ir. Wanderley
Ávila com uma placa comemorativa deste evento e, para tal,
solicito ao Ir. Altaniiro Lourenço de Souza. Venerável Mestre
da Loja Moral e Justiça, a cujo puadro pertence o Eminente
Grão-Mestre, para que poceoa à entrega ca homenagem.
Uma vez mais, muito obrigado!
- O Sr. AltamiroLourenço de Souza. Venerável Mestre da

Loja Maçô-:ca Moral e Justiça flQ 1.902, procede à entrega de
placa comemorativa contendo os seguintes dizeres: "Homenagem
ao Irmão Wancierley Geraldo Ávila, Deputado Estadual, pelos
relevantes serviços prestados à nossa Ordem. Aloisio Batista
dos Santos - Grão-Mestre.'
O Sr. Expedito Antonio de Almeida - Muito obrigado a todos
aqueles Que. no seu dia a aia, quer como maçons em suas
lojas, quer como representantes da maçonaria em suas
comunidades, a representam bem, não denegrindo sua imagem,
realizando trabalhos para a construção do homem e
demonstrando que representam condignamente a instituição da
maçonaria junto ao povo.
Muito obrigado aos maçons que, sacrificando seus momentos
de lazer, puderam comparecer a esta sessão, para junto
agradecermos ao nosso irmão Wanaerlev Ávila, por esta
iniciat'va. Muito obrgado.

Palavras do Sr. Presidente
As grandes instituições se desenvolvem e se fortalecem a
partir de idéias e valores. São esses que dão fundamento às
doutrinas, estimulam o espírito e agregam as pessoas de bem.
Foi assim que nasceu, que se Consolidou e que se espalhou
Pelo mundo a irmandade que hoje estamos homenageando.
Durante Séculos, ela tem sido impulsionada pelos princípios
da liberdade, do trabalno, da justiça, da igualdade, da
fraternidade.
As raizes da maçonaria remontam à Idade Média, numa época
em que predominavam as desigualdades, a opressão, o
absolutismo, a total falta de oportunidades para quem,
pertencendo à fatia social subalterna, se via inteiramente
afastado do poder e dos benefícios econômicos, privilégios
reservados às classes nobres. Foi nesse contexto que
surgiram as corporações de pedreiros q ue, por sua habilidade
e seu domínio do oficio, eram livres para prestar serviços
Onde houvesse uma grande construção, notadamente as
catedrais.
Pedreiros-livres. Estava lançada a semente de um movimento

que iria dar inestimável contribuição ao processo histôrico.
Começavam a ganhar substância, entre aqueles pioneiros, dois
conceitos fundamentais para a comunidade maçônica: o do
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trabalho, como perspectiva de transformação, e o da
liberdade, condição indissociável da realização do ser
humano.
Não foi por acaso que, nos acontecimentos que antecederam e
determinaram a Revolução Francesa, estava presente o
pressuposto de q ue os homens deveriam ser livres para traçar
seu destino e construir a sociedade que julgassem melhor. A
esse valor fundamental associavam-se os de aue essa
sociedade deveria ser erigida com base em direitos e deveres
iguais, assim como na prática da fraternidade.
Do Velho para o Novo Mundo, os ideais maçônicos nortearam

os principais movimentos de independência, espalhando sua
chama libertária. Lideres como o chileno Bernardo O'Higgins,
o venezuelano Francisco de Miranda e o argentino San Martin
eram filiados ã maçonaria, revelando a força que a
instituição havia adquirido na América Latina.
No Brasil. sabemos como os princípios da Irmandade
influenciaram a Inconfidência Mineira, como também, e de
forma acentuada, os fatos que culminaram com o gesto
libertador de Dom Pedro 1. em 7 de setembro de 1822.
Da Idade Média aos movimentos de independência, os valores
cultuados pelos pedreiros-livres haviam ultrapassado os
limites das associações profissionais, ganhando adesão de
representantes da nobreza, do clero, de jurisconsultos e de
filósofos.
Com a abertura das primeiras lojas em países da Europa, no
inicio do século XVIII, a maçonaria passa a ocupar um espaço
cada vez maior nos meios políticos e intelectuais. Eram
maçons, por exemplo, alguns dos grandes nomes da é poca do
Iluminismo, como Frederico O Grande, Voltaire. Goethe,
Haydn. Mozart.
Daqueles tempos distantes aos dias de noje. a instituição

sempre esteve presente, de forma discreta mas vigilante, á
preservação de valores essenciais ao crescimento do Ser
humano e à construção de uma sociedade mais justa e
equilibrada.
Homenagear a maçonaria, por intermédio de seus
representantes nesta solenidade, é. portanto, reafirmar a
convicção de que os princípios da justiça, da eqüidade, da
cooperação e da liberdade, em suas múltiplas formas, são
indispensáveis ao desenvolvimento que sonhamos para o nosso
Estado e para o nosso Pais.
Que os lúcidos ensinamentos e o exemplo dado pela Ordem no
decorrer da rlistoria continuem contribuindo para forjar a
consciénca e o sentimento de cidadania das futuras
gerações.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece ao Deputado
Tarcisio Henriques, representante do Governador Eduardo
Azeredo nesta solenidade, ao Sr. Expedito António de
Almeida, aos demais componentes da Mesa e aos convidados
pelo comparecimento a esta solenidade e, cumprido o objetivo
aa convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados
Para a reunião ordinária deliberativa de amanhã, dia 21, às
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14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a
extraorcinaria e a especial, também de amanhã.
res

p
ectivamente às 9 e às 20 noras, nos termos dos editais

de convocação. Levanta-se a reuniãc.

ATA DA 32ê REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 21
DE AGOSTO DE 1996, DESTINADA A HOMENAGEAR A FIAT AUTOMÕVEIS

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição ca Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Romeu
Queiroz - Palavras do Sr. Giovann Razell - Entrega de
placa - Palavras do Sr Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailtan Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldc Coelho - Antônio Anarade
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Cléuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kurnaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguei Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinflo - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderiey Ávila) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a enião. SOD a proteção de Deus
e em nome do povo minei-o. ' « iciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secrena'ia, para proceoer à leitura
da ata da reunião antero.

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência nomeia os Deputacos Simão Pedro Toledo, Jorge
Eduardo oe O'iveira. Gil Pereira, Romeu Queiroz e Wanderley
Avila para, em comissão, conduzirem ao Plenário as
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - Á Presidência convida a tomar assento ã
mesa o limo. Sr. Giovanni Razeili, Superintendente da Fiat
Automóveis; os Exmos. Srs. Deputado Estadual Bené Guedes,
Secretário de Minas e Energia e representante do Governador
do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; e Desembargador Monteiro de
Barros. Presidente do Tribunal de Justiça; e o ex-Deputado
Delfim Ribeiro, Delegado Regional do Ministério das Minas e
Energia.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião a homenagear a Fiat
Automóveis pela passagem dos 20 anos de sua implantação em
Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
o Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino

Nacional
- Ouve-se o Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Romeu Queiroz,
autor do requerimento que suscitou a realização da reunião.

Palavras do Deputado Romeu Queiroz
Exmo. Sr. Deputado Agostinho PatrCis, Presidente da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Ilmo. Sr. Giovanni
Razelli, Superintendente da Fiat Automóveis; Deputado Bené
Guedes. Secretário de Minas e Energia e representante de S.
Exa. o Sr. Governador do Estado. Dr. Eduardo Azeredo; Exmo.
Sr. Desembargador Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais; Sr. Delfim Ribeiro,
Delegado Regional do Ministério de Minas e Energia; senhoras
e senhores, esta reunião especial da Assembléia Legislativa
contém uma grande densidade política. além do significado
social e econômico que representa a presença da Fiat
Automóveis em Minas Gerais ao longo de 20 anos, aniversário
que é motivo da homenagem que hoje nossa Casa e o povo
mineiro prestam à indústria automobilistica de Betim.
Há fatos e acontecimentos históricos que alcançam sua justa
e verdadeira dimensão com a marca do tempo. Assim é a
história da Fiat Automóveis em solo mineiro, resultado de
decisão política de grande envergadura do Governo Rondon
Pacheco, associada á iniciativa empresarial do "avoccato
Agnelli de instalar uma unidade automotiva da Fiat no
Brasil
Esta Assembléia Legislativa foi palco de notáveis debates

que então se deram e que culminaram com a assinatura do
Acordo de Comunhão de Interesses, firmado pelo Dr. Rondon
Pacheco e a direção da Fiat italiana e aprovado por esta
Casa Legislativa precisamente no da 10/4/73.
Em relação á imp lantação da Fiat em nosso Estado, vale como
nunca a afirmação feita muitas vezes a respeito de nossa
terra e de nossa gente: "Tinha que ser mais. Em primeiro
lugar, por um aspecto afetivo, pois quem vive no Piemonte,
onde está a raiz e a origem da poderosa Fábrica Italiana de
Automóveis, na histórica Turim, certamente encontraria nas
montanhas de Minas o ambiente familiar e acolhedor para o
novo e ousado empreendimento. Especialmente se localizando
em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Capital



-

347

que nasceu sob o signo de uma grande contriPuição dos
imigrantes italianos, que vieram trazer sua arte para nossos
edifícios públicos - como o próprio Palácio da Liberdade.
que contou em sua construção com a mão-de-obra especializada
que partiu dos portos de Gênova e do Mediterrâneo até
alcançar, pela Mantiqueira afora, os caminhos da nascente
Capital de Minas, que hoje se prepara para comemorar o seu
primeiro centenário.
Os nomes desses valentes pioneiros fazem parte hoje da
geografia numana e social de Belo Horizonte, em tantas
famílias que trazem o nobre sangue do Lácio. da Toscana. da
Sicília, do Vêneto, da Lombardia e, certamente, do Piemonte
de seus ancestrais.
Com a Fiat, esses tempos se uniram na memória de Belo
Horizonte e no coração de todos os mineiros. Essa é uma
razão essencial entre todas - assim penso -, que deu tanta
força ao empreendimento ca poderosa empresa nas Minas
Gerais.
Evidentemente, se essas razões afetivas existiram, as

grandes decisões econômicas são fundadas em números, dados e
viabilidades concretas. Também nesse campo, que é o mais
corrente na análise das opções locacionais dos investimentos
privados, Minas Gerais era, naquele momento, o ponto de
convergência do desenvolvimento brasileiro, então animado
por uma conjuntura econômica particuiarmente favorável,
interna e externamente.
Levantara-se, com a voz forte de Minas, a bandeira nacional
da descentralização industrial. Era preciso desconcentrar a
força de atração exercida pelo eixo Rio-São Paulo, que
detinha mais da metade do PIB, com um peso econômico
totalmente desproporcional em relação ao espaço continental
de nosso Pais.
A Fia , tornou-se, independentemente de seu próprio
'marketinc' institucional. símboo desse crocesso de
desconcentração do crescimento econômico do Brasil. Não era
essa uma reivindicação nascida naquele momento. Nesta hora,
é preciso lembrar que a idéia primeira de integrar nosso
Estado ao pólo automobilistico nacional nasceu com o saudoso
Or. Israel Pinheiro. Ele, grande oromotor da interiorização
no Pais como forma de espalhar o progresso, tornara-se, em
si mesmo, uma figura exoonencial de desbravador de novas
fronteiras, ao receber do Presicente Juscelino Kubitscheck a
missão de construir Brasilia no Planalto Central.
E Brasilia tornou-se um imã que buscav a integração

nacional nos planos econômico e social. Minas, plataforma da
interiorização brasileira, era uma localização estratégica
para o novo parque automotivo da Fiat no Brasil. Aqui
produzíamos, há séculos, o minério de ferro: aqui
produziamos, há décadas, o aço de Minas. Todavia,
exportávamos o minério e o aço para centros industiaiizados
que os transformavam nos bens de capital e nos bens de
consumo que voltavam para o mercado mineiro beneficiados e
com alto valor agregado.

ki
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A Fiat passaria a simbolizar, também, a mudança de fundo no
perfil da economia mineira, que deixava de ser apenas - como
virou um refrão dos anos 60 - uma exportadora de minérios e
de mineiros. Agora, nesse marco de uma nova
industrialização, o minério virava aço e se transformava no
Fiat 147, o primeiro carro da linha Fiat lançado no Brasil.
O 147 reunia atributos até aquele momento não disponíveis em
modelos da concorrência: era equipado com suspensões
reforçadas e proteção metálica do motor para enfrentar as
condições nem sempre ideais de nossas estradas, dispunha de
excelente espaço interno, registrava baixo consumo de
combustível.
Logo em seguida à implantação da Fiat, o mundo mergulha na

crise internacional do petróleo. o pioneirismo fazia valer
sua marca registrada: a Fiat se antecipou às medidas de
enfrentamento da crise que estrangulava a economia
brasileira, desenvolvendo o primeiro motor a álcool em nosso
Pais, ocupando por largo tempo boa parte de seu volume de
produção.
O 147, que encheu de orgulho as ruas de Belo Horizonte, as

estradas de Minas Gerais, e foi ganhando esoaços crescentes
no mercado automobilístico brasileiro, com a inscrição
fabricado em Betirn-MG, cederia depois lugar a outros

modelos da linha Fiat, numa sucessão de veículos com graus
cada vez maiores de sofisticação.
Assim, passou-se à produção do 147 em três volumes: o Oggi,
também fabricado exclusivamente no Brasil. As exigências do
mercado, sempre de acirrada competição, fizeram nascer o
Uno, o pequeno grande carro q ue continua em plena produção,
fincando raizes no mercado nacional.
Atenta ás caracteristicas do mercado brasileiro - sobretudo
para expansão do acesso de maior número de consumidores ao
primeiro carro -, surgiu o Uno com motor de 1.000 cm3, o tão
conhecido e familiar Uno Mille. Com a regulamentação pelo
Governo Federal do tratamento tributário preferencial para o
chamado carro popular, o Milie disparou nas vendas,
realizando o sonho de milhares de brasileiros de se tornarem
- como é comum dizer - cidadãos motorizados.
Nessa dinâmica jornada de 20 anos de produção, até alcançar
liderança nacional em várias "inhas e assumir o primeiro
lugar do mercado brasileiro - uma previsão na qual nenhuma
profecia poderia apostar nos meados de 70 -. a Fiat mostrou
extrema percepção na identificação de tendências do mercado
automobilístico. Assim, investiu com êxito inegável na faixa
dos carros médios - com a grande aceitação do Prêmio,
chegando ao Tempra, em padrão de luxo e conforto.
Com a abertura das importações, a Fiat complementou seu
leque de alternativas para o consumidor brasileiro, trazendo
da Itália o Tempra na versão utilitária e o Tipo - que se
vestiu logo de verde-amarelo, alcançando imediato sucesso.
E. no topo de tudo, está o "top ,, da linhagem Fiat - o modelo
Alfa Romeo, fabricado na "bota" italiana.
Mas quem é pioneiro tem sempre o compromisso de inventar
novos futuros. E a Fiat preparou-nos uma bela surpresa,
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promovendo o lançamento mundial do Palio em Minas Gerais,
sendo o Palio uni modelo fabricado em absoluta primeira mão
em nosso Pais. Com a entrada desse novo carro mundial da
Fiat no mercado nacional, o Produto Interno Bruto brasileiro
experimentara, nos primeiros 12 meses de venda ao modelo, um
acréscimo da ordem de R$3.900.000.000,00, representando a
criação de 27 mil novos empregos.

Esses números, estimados com case em estatísticas do IBGE.
mostram como o futuro pode ser muito maior ao que costuma
ser imaginado pelos que não confiam que o mundo supera as
medidas conservadoras do tempo. Em 1976, há 20 anos, todo o
empreendimento Fiat era ansiosamente aguardado porque
representaria a geração de cerca de 10 mil empregos, diretos
e indiretos. Hoje, um modelo como o Palio por si só projeta
a geração de quase três vezes o número total dos empregos
previstos pelo conjunto da fábrica quando de sua
implantação.
Diria que Belo Horizonte é, também, uma magn i fica resposta

aqueles que a projetaram nos limites da Av. do Contorno, que
se tornou apenas um pequeno anel rio conjunto metropolitano
da "Caoital do Século. Quando vamos aprender a ser maiores
que o tempo de nossa própria vida? Talvez ria Internet
encontremos uma resposta, nesse mundo globalizado que está
superando as previsões das futurologias mais ousadas de 20
anos atrás.
E nesse mercado globalizado que a Fiat está inserindo Minas

Gerais, ao produzir aqui o seu carro mundial - além de fazer
coincidir seu 20g aniversário com o lançamento do Palio
Milie. a versão popular destinada a suceder ao UNO.
Minas se insere. com a Fiat, no nascente MERCOSUL de nossos

vizinhos da América do Sul, cabendo notar cue, com sua visão
estratégica, a empresa iniciou a i mportação de motores da
Argentina muito antes de o trataao do MERCDSUL ser
ratificado pelos quatro paises signatários. E mais: a Fiat.
nesse processo de integração continental, constrói na cidade
de Córdoba, na República Argentina, moderna fábrica
automotiva, da qual alguns dos principais dirigentes são
brasileiros. Assim vale a pena exportar mineiros, porque são
valores e recursos humanos que se inserem na dinâmica de um
processo de integração de grande significado para a América
Latina.
Senhoras e senhores, seria impossível traçar nesse
pronunciamento toda a trajetória da Fiat em Minas e no
Brasil. Mas seus granoes números haverão de ficar
registracos hoje nos anais ce nossa Casa, como uma lição que
une o passado ao presente, estendendo-se ao futuro. Merece
parabéns pelo aniversário quem pode ostentar. aos 20 anos,
números tão consagradores como esses que vou sintetizar. O
balanço e o relatório da Fiat Automóveis relativo ao ano de
1995 nos dá uma idéia da grandeza desse empreendimento em
solo mineiro. Foram comercializados, no ano passado. 417.091

a veículos Fiat, correspondendo a uma participação no mercado
brasileiro na faixa dos 26%. No mercado externo, a fábrica
de Betim comercializou 100. 11 0 veiculos. 3 faturamento
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global da Empresa movimentou recursos da ordem de
R$5.500.000.000.00. gerando impostos sobre vencias no valor
cie R$1.300.000.000.00. Investiu, no mesmo periodo.
aproximadamente R$420.000.000.00 no projeto do Palio,
aumentando a produção diária da fábrica de 1.500 para 2.000
unidades.
A Fiat assegura hoje o emprego direto de 18 mil
funcionários, alimentando, no minimo, 100 mil empregos
indiretos, significando isso que, considerando-se os
empregados e seus dependentes, a comunidade que gravita em
torno da Fiat alcance 400 mil brasileiros. Além disso, vale
mencionar - além das centenas de indústrias de autopeças que
a indústria automotiva atraiu para Minas -, a presença em
nosso Estado da Fiat Allis, a FMB e, futuramente - muito
esperamos - a fábrica da Iveco, montadora de caminhões e
veiculos pesados.
A qualidade Fiat valoriza o recurso humano como referência
do padrão produtivo, promovendo o único curso de pós-
graduação em engenharia automobilistica do Pais, em convênio
com a Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais - - o
chamado Master Fiat-PUC, além dos programas de formação e
treinamento de mão-de-obra, envolvendo, anualmente, milhares
de funcionários.
Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, dirigentes e
representantes da Fiat Automóveis, senhoras e senhores, a
história humana está mostrando - com a trajetória da Fiat no
Brasil - que as oportunidades singulares do desenvolvimento
podem transformar a vida de uma sociedade, arrancando-a do
conformismo ou do ceticismo para projetá-la na criação e na
construção de um novo tempo. Se isso acontece por efeito de
uma iniciativa empresarial, podemos imaginar, para o futuro
de nossa Nação, o que pode acontecer quando as dúvidas, a
desconfiança - que costumam habitar a alma brasileira -
forem se convertendo em pontos de afirmação, escrevendo com
mãos solidárias a história de um Pais que já assume
importante presença no contexto mundial e que dispõe de
incontestável liderança em nosso bloco continental.
Os 20 anos da Fiat sinalizam para essa realidade histórica:
os grandes pensamentos são os geradores dos grandes
empreendimentos humanos, que atravessam é pocas e trazem para
o tempo presente o que antes era um futuro incerto.
Cumprimentamos as inteligências que estão construindo com
seu trabalho, os executivos em suas mesas de operação, os
engenheiros em seus desenhos do futuro, os operários em sua
competência profissional nas linhas de montagem,
cumprimentamos essa inteligência Fiat no Brasil e na Itália,
sabendo também que no executivo de ponta, no engenheiro de
campo, no operário da montagem, nos profissionais das leis,
nos profissionais da saúde, da assistência social, da
distribuição comercial, da rede de concessionários, na ação
da Fundação Torino, em todos bate um coração que merece hoje
viver a alegria de tantas vitórias, porque essas vitórias
foram conquistadas com esforço, empenho e luta, e outras o
serão, porque nenhum triunfo tem mérito se não tiver sido
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alcançado através da prova de fogo da realidade e do
trabalho.
Direi mais: hoje se estende das montanhas mineiras ao

P iemonte dos Alpes italianos uma indissolúvel corrente de
amizade e de confiança. Vinte anos construiram, além do
magnifico sucesso em presarial da Fiat, um vinculo de mútua
admiração entre esses povos irmãos. Que o futuro seja assim,
sempre: uma espiral Que simbolize o caminho sem fim da
grande descoberta humana, na revelação de novas e belas
fronteiras. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Giovanni Razelli
Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado
Bené Guedes.. Secretário de Recursos Minerais, representante
de S. Exa. o Governador do Estado. Eduardo Azeredo;
Desembargador Monteiro de Barros. Presidente do Tribunal de
Justiça: Delfim Ribeiro, Delegado Regional do Ministério de
Minas e Energia; senhoras e senhores; Sr. Presidente, Srs.
Deputados; ao longo dos últimos 23 anos, a Assembléia
Legislativa tem tiac um papel ativo na implantação e
evolução aa Fiat neste Estado.
Não foi sem razão que a empresa, ao comemorar, em julho, os
seus 20 anos de produção de veículos em Minas Gerais,
decidiu prestar especial homenagem a esta Casa, por meio dos
Deputados que a presidiam quando se decidiram passas
importantes para a evolução da empresa, como o Acordo de
Comunhão de Interesses entre a Fiat e o Estado de Minas
Gerais e seus sucessivos aditamentos.
A homenagem que hoje se presta á Fiat Automóveis, proposta
por meio de requerimento apresentado pelo Deputado Romeu
Queiroz. serve para secimentar, ainda mais, esse sentimento
de mútuo respeito e reciproca admiração. Agradeço vivamente
essa homenagem e oesejo reiterar a nossa a esta Casa, digna
r epresentante ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - Temos o prazer de entregar ao limo.
Superintendente da Fiat Automóveis de Minas Gerais, Sr.
Giovanni Razelli, uma placa alusiva a esta comemoração, com
os seguintes dizeres: "A Fiat A.tomáveis S.A., na
comemoração dos 20 anos de sua implantação em Minas Gerais,
o reconhecimento do povo mineiro, através da Assembléia
Legislativa, pela sua decisiva e proficua participação no
processo de desenvolvimento econômico e industrial do
Estado. Belo Horizonte, 21 de agosto de 1996."

Palavras do Sr. Presidente
Minas Gerais vem sendo palco de acontecimentos na área

econômica, o que lhe permite apostar em um revigorado ciclo
ae desenvolvimento nos próximos anos. O anúncio da
implantação de novas grandes indústrias em nosso território,
assim como os investimentos e as ampliações de produção
promovidas por empresas já consolidadas no Estado, são os
indicadores mais evidentes de um futuro promissor.
Por trás da decisão de um empreendimento de vulto, há um
fator decisivo: a confiança. Ninguém se arr i sca a empreender
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um projeto audacioso nem aplica alto volume de capital se
não tiver expectativa segura de retorno. E essa garantia é o
trunfo maior de Minas para a atração de investimentos.
Temos uma posição geográfica estratégica no mercado
brasileiro; amplos programas de melhoramento do sistema de
transportes; completa estrutura de suporte às atividades
industriais e comerciais; um povo ordeiro, trabalhador e que
cultiva como ninguém o dom da hospitalidade. E por essas
condições, reconhecidas por grupos nacionais e estrangeiros,
que o nosso Estado está consolidando a posição de 2a maior
economia no cenário brasileiro.
Caros amigos, companheiros, ilustres convidados: a situação
favorável de Minas, a que acabamos de nos referir, está
intrinsecamente associada ao motivo desta solenidade: a
homenagem da Assembléia Legislativa à Fiat Automóveis, pelos
seus 20 anos de instalação no Município de Betim. Há duas
décadas, quando foi formalizada a parceria entre o Estado e
a grande empresa italiana, estava em curso um investimento
de mão dupla. Minas precisava de uma indústria de peso, de
efeito multiplicador, para impulsionar sua economia; e a
fábrica de automóveis de Turim buscava um local estratégico
para expandir sua produção e suas vendas no mercado global.
Os resultados do empreendimento, para as duas partes,
compensaram largamente os esforços despendidos. O Estado
ganhou uma montadora cuja marca, consagrada
internacionalmente, sempre foi sinônimo de qualidade, avanço
tecnológico e preferida por milhões e milhões de
consumidores. Ganhou dezenas de indústrias e atividades
ligadas ao processo produtivo de veículos, notadamente no
que se refere ao fornecimento de peças e componentes. O
mesmo se pode dizer em relação às eta pas subseqüentes de
distribuição e venda do produto, envolvendo o setor de
transportes e vasta rede de concessionárias.
Os beneficias econômicos e sociais foram inestimáveis,
destacanco-se, entre eles, a geração de impostos e empregos.
A montadora é responsável, hoje, por nada menos que 18 mil
empregos diretos, número que, calcula-se, pode ser
multiplicado por 5 se incluirmos os empregos indiretos.
Sabemos bem o que isso significa na atual conjuntura, em que
a absorção de mão-de-obra se tornou um desafio e uma
preocupação, cada vez maiores, em todo o mundo.
Por outro lado, o retorno que a parceria com o Estado
trouxe para a Fiat pode ser avaliado pelo crescimento
continuo da empresa no decorrer aos anos, pela conquista
crescente dos mercados interno e externo e, naturalmente.
pelos resultados de seus balanços financeiros. Para
sintetizar esse desempenho, lembramos que eia ocupa, hoje, a
2a posição entre as montadoras instaladas no Pais,
abarcando, aproximadamente, 1/3 do mercado de automóveis: é
a maior empresa do Estado e a principal exportadora privada
do Brasil nos últimos anos: comercializa seus veículos em 50
países.
O recente lançamento do Palio, em Belo Horizonte e em Ouro
Preto, evento internacional, que Colocou Minas em evidência



em todo o mundo automobilístico. foi um coroamento da
associação definitiva entre o nome cia Fiat e o øo Estado.
Essa relação não se resume a interesses económicos. Depos
de tantos anos, os vínculos se manifestam sob diversas
formas e em várias áreas, especialmente através de programas
de natureza cultural, cursos, treinamentos e projetos
voltados para a preservação do meio ambiente e da qualidade
de vida.
Finalmente, ao nos congratularmos com a Fiat Automóveis por
tantas conquistas e tão notável desempenho em um segmento
altamente competitivo, fazemos votos de q ue sua integração a
nossos projetos e a nossa real idade continue pr000rcionando,
aor muito tempo, resultados que contribuam para o
desenvolvimento CO Estado e o bem-estar do povo mineiro.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece o comparecimento
aos convidados; cumprido o objetivo desta reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de amanhã, dia 22. às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 792 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE AGOSTO DE 1996
Presidência do Deputado Ermano Batista

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): lQ Fase: Atas - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei ng 930/96 - Interrupção e reabertura aos
Trabalhos Ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Áloise
- Maria José Haueisen - Ermano Batista - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro
Antônio - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Clêuber Carneiro -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - João Leite - Jorge
Hannas - José Henrique - Marcelo Cecé - Marco Régis - Miguel
Martini - Ointo Godinflo - Daulo Piau - Paulo Scnettino -
Péricies Ferreira - Romeu Queiroz - SeDastião Costa.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - As 20h15min. a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura
das atas das reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

la Fase
Atas

- O Deputado Marco Régs, 2Q-Secretario ad hoc, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a 12 Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encarninnaaa a Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 930/96

Declara de utilidade pública a Creche Domit Cecilio, com
sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Domit Cecilio, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões. 26 de agosto de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação; A referida Creche é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, que objetiva prestar assistência social a
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crianças carentes de determinada faixa etária, cujas mães
trabalhem. Para tanto, proporciona-lhes abrigo, alimentação,
educação e assistência médica.
E evidente o caráter de utilidade pública da entidade,

objetivamente demonstrado pela documentação apresentada e
por suas ativicades de cunho social. Contamos, portanto, com
o apoio de nossos pares à aprov ação deste projeto.
- Publicado, vai o 

'
p rojeto às Com'ssões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
:. 00 Regimento interno.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos, e, neste
momento, a Presidência interrompe os trabalhos para, nos
termos do lç do art. 23 do Regimento Interno, proceder à
comemoração pelos três mil anos de Jerusalém.
- A Parte da reunião destinada à comemoração será publicada

em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Â 'esidência verifica, de plano, a
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de amanhã, dia 27, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e q,.,inze m:r.tos co dia uatorze ce agosto
oe rni novecentos e roventa e se's, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Migue Martini, Geraldo Rezende,
Giycon Terra Pinto, Marcos Helénio e Bilac Pinto
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão
Supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini . declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Bilac Pinto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. que, lica e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes, A Presidência informa Que a reunião tem
Dor fim apreciar o Pa

r
ecer para o 2g Turno do Projeto Ce Lei

ng 879/96, de sua autoria, que altera o art. 56 da Lei ng
6.763. de 26/12/75. e cesigna para relatá-lo o Deputado
Glycon Terra Pinto. Este emite parece' mediante o qual
conclui pela aprovação ao projeto na forma do vencido no lg
turno. Por se tratar de matéria ce autoria do Presidente,
este solicita ao Deputado Marcos Helênio que assuma a
direção dos trabalhos. Durante a discussão do parecer, o
Presidente, Deputado Marcos Helênio, avoca o processo em
vistas e faz retornar a Presidência ao Deputado Miguel
Martini. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalnos.
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Sala das Comissões. 20 de agosto de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Romeu Queiroz - Glycon Terra

Pinto - Jorge Hannas - Marcos Helênio - Mauri Torres.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 179 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE AGOSTO DE 1996

Presiaénca dos Deputacos Acostinho Pat rjs e
- Wanoe-iey Avila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei ng
931/96 - Requerimentos flQ5 1.599 a 1.604/96 - Requerimentos
da Comissão de Defesa do Consumidor e dos Deputados Paulo
Piau e outros e Carlos Pimenta (3) - Comunicação:
Comunicação do Deputado Marco Régis - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Cléuber Carneiro,
Paulo Scnettino, Almin Cardoso e joão Batisza de Oliveira -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicação Apresentada - Requerimentos:
Recuerimento Co Deutado Paulo Piau e outos: deermento -
Requerimentos do Deputaco Carlos Pimenta (3) e da Comissão
de Defesa do Consumidor: aprovação - Requerimentos ns 1.067
e 1.186/96; aprovação com a Emenda ng 1 - 2a Fase: Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n 13.082; encerramento da
discussão; questão de ordem: chamada de verificação de
"quorum"-.inexistência de número regimental para continuação
dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Dequtaccs:
Agostinho Patris - Wancee, A vi d - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aoise - Maria José
Haueisen - Ibrahirn Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela -
Aalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar ca Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro António - Ariderson Adauto -
Anivaldo Coelho - António Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dimas Rodrigues - Dalma Diniz - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Harinas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - AS 14h15min,

a lista de cornDarecimert registra a existência de número
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regimental Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibrahlm ,Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de
2-Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria JoséHaueisen, 2a-Secretária, nas
funções de 1?-Secretária, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Dos Srs. Francelino Pereira. Senador, e Francisco Américo
Mattos de Paiva. Presidente da Associação Comercial de
Minas, agradecendo o convite para a reunião especial
comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat Automóveis
em Minas Gerais.
Dos Srs. Narcio Rodrigues, Deputado Federal, e Ronan Ramos
de Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do
Governo do Estado, agradecendo o convite para a reunião
especial comemorativa dos 3000 anos de Jerusalém.
Do Sr. Alvaro Azeredo. Secretário aa Casa Civil,

encaminhando relação dos Cônsules com jurisdição no Estado
que receberam reconhecimento do Governo brasileiro.
Do Sr. Neirobis Nagae, Deputado à Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro, encaminhando cópia de manifesto pelo fim das
armas atômicas aprovado por aquela Casa e solicitando que
esta Assembléia se manifeste favoravelmente á assinatura do
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares pelo Governo
brasileiro. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
Do Cel. PM Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da
PMMG, encaminhando resposta a telegrama do Deputado
Wanderley Ávila sobre a atuação da PMMG na cidade de
Pirapora, quando da recondução do Sr. Walyd Ramos Aódalla ao
cargo de Prefeito Municipal.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando cópia de matéria
publicada pelo Governo do Estado sobre reajustes salariais
oo funcionalismo público. - A Comissão de Administração
Pública.)
Do Sr. Mário Maia, Chefe da Assessoria de Assuntos
Parlamentares do Ministério da Saúde, encaminhando cópias de
artigos redigidos pelo Ministro Adib Jatene, publicados em
jornais. (- A Comissão de Saúde.)
Da Sra. Maria Neves de Matos. Presidente da APEMIG,

solicitando providências para sanar as irregularidades que
aponta no IPSEMC-. (- A Comissão de Saúde.)
Do Sr. Paulo Domingues, Diretor Executivo da Associação
Brasileira de Exportadores de Celulose - ABECEL -,
informando a composição da diretoria da entidade para o
período 1996-1998.
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Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG,
apresentando proposta da entidade para que esta Casa adote
selo que aluda ao III Fórum das Américas, a ser realizado
nesta Capital em maio de 1997.
Do Sr. Antônio Carlos Ferreira, desta Capital, apontando
irregularidades de Que tem sido alvo por parte do DETRAN-MG
e solicitando deste Poder providências para caitrir abusos
cometidos por esse órgão. A Comissão de Defesa co
Consumidor'.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Bonifácio Andrada e Philemon Rodrigues. Deputados
Federais, Eduardo Barbosa, Secretário do Trabalho. Mauro
Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG,
Luiz Henrique Andrade de Araújo, Luiz Mitraud e Sérgio
Arthur Willcox e Silva, agradecendo convite para a reunião
especial comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat
Automóveis no Estado.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral ao

Governador, comunicando recebimento aos Oficios ngs 1,916.
1.918 e 1.922/96, que foram encaminhados, respectivamente, a
PMMG e ás Secretarias de Esportes e do Planejamento para
exame,

CARTÕES
Dos Srs. Ronaldo Perim, Deputado Federal; Tomaz Aroldo da

Mota Santos, Reitor da UFMG; Flávio Régis Xavier de Moura e
Castro, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do
Estado; Mauricio Campos, Secretário de Indústria e Comércio:
Ricardo Pinheiro, Diretor da ECT em Minas Gerais, e Fábio
Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da Habitação,
agradecendo o convite para a reunião comemorativa dos 3.000
anos de Jerusalém.
Dos Srs. Mauricio Campos. Secretário de Indústria e
Comércio, e Silvio Mitre, Secretário da Habitação.
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem ao
Dia do Maçom.
Do Sr. Ruy José Vianna Lage. Presidente da COPASA-MG, e do
Cel. Geraldo Nagib Salomão. Chefe da 11 5,à Circunscrição de
Serviço Militar, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat Automoveis
em Minas Gerais,

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palava aos oradores
inscritos para o Pequeno Expeciente.
- Nesta oportunidaoe, são encaminnadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 931/96

Declara o Municipio de Cachoeira Dourada como estância
hidromineral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada estância hidromineral a área
urbana do Municipio de Cachoeira Dourada.
Art. 2g - os projetos de desenvolvimento e aproveitamento
Co Potencial turistico do municipio deverão preservar as
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características culturais, as atividades econômicas e as
especificidades locais, ouvidas a população e as autoridades
municipais.

lQ - A autorização para a exploração econômica aos
recursos naturais do município poderá ser concedida mediante
projeto que inclua estudos de impacto ambiental realizados
em conformidade com a legislação em vigor, observado o
principio estabelecido no art. 251 da Constituição do
Estado.

- A execução de obras decorrentes dos efeitos desta
lei, tais como construção de complexo turístico-hoteleiro,
de vias de acesso, de logradouros públicos e de Outros
equipamentos urbanos, deverá ser fiscalizada e acompanhada
pelo órgão de preservação ambienta competente.
Art. 3Q - Para os efeitos desta lei, considera-se parte
integrante da estância hidromineral de Cachoeira Dourada o
conjunto de recursos hidrícos e bens naturais.
paisagistícos, arquitetônicos e urbanísticos que Compreende
o lago do rio Parariaiba, as fontes de águas termais, salinas
e sulfurosas, o poço, os estabelecimentos balneários e
hoteleiros, as praças de esportes, os parques, os sítios e
logradouros públicos, as áreas de lazer e as benfeitorias
previstas no plano diretor do município.
Art. 4Q - O poder público estadual estabelecerá, Sob a
forma de convênio com o município, no ámbito de sua
competência e cumpridas as normas orçamentárias vigentes.
Condições para a execução de obras de infra-estrutura urbana
necessárias à instalação dos equipamentos turisticos, nos
termos do art. 250, III, da Constituição do Estado.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 1996.
Geraldo Rezende
JustifiCação: O Município de Cachoeira Dourada fica situado
no Triângulo, ás margens do rio Paranaiba, na divisa de
Minas com Goiás. A região é dotada de riqueza natural
magnifica, e nela se destacam os recursos hidricos e
minerais, a água sulfurosa e um poço de águas termais com
temperatura de até 400, vazão natural de 80.000 litros e
Profundidade de até 396m. O Subsolo é abundante em sais
minerais, a paisagem é harmoniosa, o clima, agradável, e o
ambiente social, equilibrado.
Graças â administração eficiente aos recursos municipais, o
atendimento dos jovens em idade escolar tem sido pleno, e a
cidade goza de merecida fama de lugar aprazível, calmo, que
Convida ao repouso do corpo e á tranqüilidade do espírito.
Integrando o trabalho humano com a natureza, a represa de

Cachoeira Dourada criou o lago do rio Paranaiba, propiciando
à região um novo espaço de recreação e lazer, que aumentou o
potencial turístico ao município, contribuindo para a
construção de um futuro de grande desenvolvimento para toda
a região do planalto Central.
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Sabe-se que a indústria do turismo tem sido a atividade
econômica que mais cresce em todo o mundo, movimentando
recursos altamente significativos, além de contribuir para a
preservação da qualidade de vicia nas regiões em que atua.
O reconhecimento de Cachoeira Dourada como estância
hidromineral com toda a sua beleza natural e com
possibilidades de uma ex p loração turistica planejada, será
uma importante Contribuição economia mineira, motivo pelo
qual esperamos a aprovação de nossos pares a esta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.599/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Divina Luz do Oriente, localizada nesta Capital,
por seus 13 anos de existência. (- A Comissão cie Educação.)
NQ 1.600/96. da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, solicitando se oficie ao Juiz Mauricio Pinto
Coelno com vistas a q ue esclareça as razões da interdição do
Centro cie integração do Adolescente Monsenhor Messias, em
Sete Lagoas. (- A Mesa cia Assembléia.)
NQ 1.601/96 1 da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando se manifeste a solidariedade dessa Comissão com
o movimento liderado pela Associação das Donas de Casa e
pelo PROCON Municipal de Belo Horizonte, entre outras
entidades, contra a abusiva cobrança de serviços prestados
pelos Bancos.
Nç1 1.602/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas a que as inst i tuições oficiais do Estado evitem
aumentos exorbitantes em tarifas, taxas e serviços cobrados
dos usuários. (- Distribuidos á Comissão de Defesa do
Consumidor.)
NQ 1.603/96. do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja
transcrito nos anais da Casa o artigo Hospitalidade e
Solidariedade, do engenheiro Júlio Cláudio de Alvarenga
Diniz. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 1.604/96, do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral ao OEOP com vistas à
retomada das obras na Escola Estadual Altina de Paula
Guimarães. localizada no Municipio de Paracatu. (- A
Comissão de Educação.
- São também encarninnados à Mesa reque r imentos da Co-issão

de Defesa do Consumioo e aos Deputaoos Paulo Piau e outros
e Carlos Pimenta (3).

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Marco

Régi s.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende.

Li
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O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
apresentar um projeto de lei de nossa autoria, com o
seguinte teor: (- Lê o Projeto de Lei flQ 931/96, publicado
na edição de 29/8/96.).
Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade para

dizer que Cachoeira Dourada é um dos menores municípios do
Estado. A cidade foi emancipada na quase 30 anos e tem uma
extensão geográfica muito pequena. A receita do municipio
são os "royalties' e o ICMS gerados pela produção de energia
elétrica. Mas tem esta atração turística de grande
importância, um poço termal com água quente suifurosa, onde
os visitantes têm a oportunidade de fazer terapias. E uni
lugar muito agradável.
Esse é o motivo pelo qual elaboramos o projeto de lei.

Cachoeira Dourada, com recursos da iniciativa privada, pode
ter uma rede hoteleira capaz de oferecer mais conforto às
pessoas que forem visitá-la. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado CIêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, desejo fazer meu pronunciamento hoje sobre o que
entendo como desvirtuamento da obra social do Governo e
sobre os braços longos da corrupção.
Num pais pobre como o nosso, em tempos de recessão, em

horas quando a aflitiva situação do povo é de absoluta
penúria e de extrema necessidade, quando o fantasma do
desemprego se abate e o esforço produtivo se encolhe, a ação
social e filantrópica do Governo é sempre bem-vinda. Ela é
emergencial e útil na travessia conjuntural, jamais
permanente, pois ai se estabeleceria uma crise perigosa e
estrutural, transformando-nos em República da esmola. Cestas
básicas, frentes de trabalho, programas assistenciais
estimulados. sopão. distribuição de leite e até de botijões
de gás, entre Outros, são todos validos na emergência.
O que não se pode admitir, em nenhuma hipótese, é o

desvirtuamento da obra social do Governo; é a utilização do
esforço nacional pelos desonestos, malandros e corruptos
espertalhões. Os aproveitadores de sempre, que se alegram e
tiram vantagens do estado de miséria do nosso povo não valem
"o que o gato enterra".
Á situação piora e se degrada, quando instituições

comunitárias. órgãos públicos, associações, e até
Prefeituras, desvirtuam a ação social, sonegam seus deveres
e obrigações, aproveitam-se das circunstâncias, omitem-se.
tapeiam e corrompem a sociedade, falseiam e mascaram a obra
solidária de ajuda e até de caridade, tornando-a iníqua. Ai
estão os braços longos da corrupção. As entidades se
desmoralizam pelas mãos dos seus péssimos dirigentes (vide
exemplo da FÁCOMJAN) e o poder público sucumbe, perdendo o
respeito do cidadão. As compras de leite para creches, a
distribuição política de feijão, a fabricação de "pão
forte", o armazenamento de cestas básicas para distribuição
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eleitoral. tudo isso, tudo isso mesmo, diminui a cidadania,
mas reforça sobremaneira a reação e a resistência dos homens
de bem.
Continuaremos a postos, implacáveis com os que roubam o

povo, principalmente com os que encastelacios e na garupa do
poder pretendem se prevalecer, posando de cidadãos
prestantes que nunca foram, repugnáveis abutres que nunca
deixaram cie ser. A mernoria do povo é ativada pelo seu
próprio sofrimento. Ai dos que não se fazem respeitar; ai
aos traidores' Ai dos aproveitadores, que zombam do
sofrimento do povo!
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Schet t i no.
O Deputado Paulo Schettino - O mês de agosto nos traz à

memória, a cada ano, o passamento dos dois maiores
Presidentes da República do Brasil Getúlio Domei les
Vargas, patrono e fundador do nosso PTB: e Juscelino
Kubitschek de Oliveira, o mineiro que deve ser considerado o
PCI t ico-sintese.
De Getúlio Vargas pooemos dizer que,não obstante haver

passado para a História em 24/8/54. há 42 anos, portanto.
seu legado cie extremado nacionalismo só fez evoluir,
mantendo-se uma constante nas convicções de nosso povo.

Para compreendê-lo em sua grandeza, em suas contradições,
em sua humanidade, iremos tecer algumas considerações,
representando a homenagem que lhe prestamos, por parte do
PTB e do trabalhador mineiro, que são fiéis aos seus ideais.
Getúlio Vargas era o que se chama um homem de fronteira,

nascido em São Bona, de onde se avistava, do outro lado cio
rio, o território platense. Longe. porém, de incorrer na
dualidade para o Qual é tentado o cidadão de fronteira,
ninguém como ele foi mais brasileiro. Sua contribuição a
nosso Pais fala po si e comprova o seu apego à
nacionalidade.
Sua formidável carreira de homem público se configura nas

primeiras décadas ao século, como Deputado Estadual e
Federal, Ministro e Presidente do Estado do Rio Grande do
Sul. Candidato pela Aliança Liberal à Presidência da
República. insurge-se contra o fisiologismo governista que
dera vitória à situação e, com o movimento revolucionário.
assume a Suprema Magistratura do Pais. Ali permanece por
nada menos aue 15 anos, na primeira fase cia gestão
presidencial, aue arange os periodos co Governo Provisório
(1930 a 1934). do Governo Constitucional (1934 a 1937) e do
regime do Estado Novo (1937 a 1945). Após interregno que se
chamou 'O Retiro de São Borja, retorna à Presidência da
República em 1951, consagrado pelas urnas, em seu segundo
governo constitucional. Ao término deste, com o auto-
exterminio de seu inspirador em 1954. encerra-se
cronologicamente a era getulista. Foram quase cinqüenta anos
de irrestrita dedicação à causa pública brasileira.
Os detratores apontam em Getúlio faltas e erros, mas, se

neles incorreu, isso não diminui em absoluto o seu mérito.
a História nos mostra que todos os grandes homens
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estiveram sujeitos a falhas. Seria pretensioso e inveridico
querer que o fundador de nosso partido fosse diferente. Os
defeitos. Getúlio os compensou com inexcedível amor à Pátria
e com trabalho incansável em favor dos brasileiros.
A legislação trabalhista em vigor, defesa do operariado

nacional contra a sanha do capitalismo selvagem, começou
toda ela com Getúlio. Antes, a economia baseada na
agropecuária e a industrialização Incipiente regiam-se pela
pré-história em matéria de leis sociais. Enquanto a
Revolução Industrial inglesa hã longo tempo ampliara os
horizontes do trabalhador europeu, nosso Pais realmente só
veio a conhecer novos tempos com o advento de Getúlio.
Em 1930. ele declarava textualmente: 'O pouco que

possuímos de legislação social não á aplicado, ou o é em
parte reduzida, apesar dos compromissos que assumimos junto
á comunidade internacional. E. passando das palavras à
ação, criou o Ministério do Trabalho, dando também inicio ao
processo de regulamentação trabalhista. Era a preocupação de
assegurar ao trabalhador jornada de 8 horas, correções de
salário e melhores condições ambientais, entre outros
benefícios. Tal esforço veio a ser coroado em 1940, com a
instituição do salário mínimo, seguido pela Consolidação das
Leis do Trabalho, três anos depois. A essa altura, o
instituto da estabilidade, as pensões e aposentadorias, as
juntas de conciliação e julgamento, constituíam realidade
positiva para a população.
Ao criar o PTB em 1945, Getúlio se inspirou no modelo

britânico. Assumindo foros de partido nacional desde sua
fundação, o PTB perdurou até que o regime autoritário
impusesse o bipartidarisrno. A gradual reabertura, iniciada
em 1979, permitiu à nossa agremiação retornar às lides.
sempre conforme o ideário de Vargas, sintetizado no binômio
Democracia, traduzindo autêntica e livre manifestação da
vontade nacional, e Trabalhismo, significando atividade
produtiva a favor do homem, e não contra ele.
E interessante observar que se o PTB hoje repudia

extremismos de esquerda e de direita, nada mais faz que
seguir a orientação de nosso patrono. Foi ele que em 1935
combateu o Levante Integralista.

Não iremos defender a atitude de Getúlio, ao dar cabo de
sua vida. Seria atentatório a nossa ética cristã.
Entretanto, é forçoso reconhecer nesse ato final uma
grandeza moral indiscutível. bem como extraordinária
coerência. Ao justificar a decisão. Getúlio dizia em certo
trecho da sua carta-testamento. endereçada ao povo
brasileiro: Ofereço em holocausto a minha vida. Escolho
este meio de estar sempre convosco". E mais adiante: "Eu vos
dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio.
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade, e
saio da vida para entrar na história".
Já Juscelino, que teve em comum com Getúlio seu acendrado

amor ao Brasil e aos brasileiros, realizou-se como homem
público com atuação inteiramente diversa.
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Dinâmico, empreendedor, otimista inveterado, confiante na

capacidade de trabalho do brasileiro, marcou de forma
indelével suas administrações de Prefeito de Belo Horizonte.
Governador de Minas Gerais e Presidente da República, com
seu traço pessoal inconfundivel ce homem cristão, de coração
magnânimo não guardando mágoas de seus desafetos e nem
agindo com extremo rigor em face de atos de rebeldia e de
indisciplina que ocorreram em seu Governo.
Aceitou, com a dignidade própria dos seres superiores, a

perseguição descabida que lhe impôs o regime de força que
sucedeu o Governo João Goulart, com a cassação de seu
mandato de Senador, a suspensão de seus direitos políticos
por dez anos e o seu exílio para o exterior, além da
frustrada tentativa de desmoralizá-lo através de inúmeros
inquéritos instaurados contra sua aaministração.
A todas essas injustiças e ofensas sempre respondeu com o

perdão e a granaeza de seu espirito conciliador. Mesmo
sofrendo atrozmente como deixou claro neste trecho da carta
que enviou ao seu querido amigo, o médico Aloysio Sailes,
publicada na imprensa anos mais tarde:

'Ostracismo, exílio ou o nome que tenha, é a mesma coisa
que arrancar uma árvore com todas as raízes e levá-la para
ambiente diferente. E a mesma coisa que matá-la. São estas
sensações que sinto ao me ver arrancado do solo brasileiro e
atirado para uma região onde sei que minhas '-aizes jamais
penetrarão. Falta aqui a se i va que as podia alimentar e que
só pode jorrar oe corações amigos aos auais estou ligado.
Do ponto de vista de suas realizações, no âmbito federal

podemos acentuar que candidato à Presidência da República
apresentou como sua plataforma política um programa de metas
(cerca de trinta) visando desenvolver o Pais cinqüenta anos
em cinco. E em algumas áreas de atividades superou essa
proposta. A Sua meta fundamental era a construção de uma
nova Capital federa.

Percebeu, claramente, que a cidade do Rio de Janeiro já se
encontrava saturada, defasada, sufocada para responder com
eficácia as demandas cada vez mais exigentes de uma
estrutura prestadora de serviços públicos q ue uma sede de
governo moderna e dinâmica impunha.
Hoje a visão do estadista, tão combatida á época, está

plenamente confirmada. A grandeza de Brasília, cidade
festejada e reconhecida como a mais bem planejada do Pais é
a sua constatação viva.

Mas. concomitantemente ã construção da nossa Capital, foi
implantando as demais metas prometidas, apesar das
dificuldades que se lhe antepunham ferrenhos adversários
políticos de oposição ao seu Governo.
Criou a SUDENE (Superintendência cm Desenvolvimento do

Nordeste), instituiu o Conselho de Desenvolvimento, órgão
controlador da economia nacional, diretamente subordinado á
Presidência, o Ministério da Indústria e Comércio e de Minas
e Energia, a lei orgânica da Previdência Social e determinou
o inicio da pavimentação da rodovia Rio-Bahia.
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O seu Programa de Metas abrangeu os setores de energia,
transportes, alimentação, indústrias de base e educação. Em
1958 apresentou o primeiro automóvel fabricado no Brasil,
inaugurou a ligação rodoviária Brasilia-Santos e concluiu as
rodovias São Paulo-Cuiabá e a Fernão Dias, São Paulo-Belo
Horizonte.
Viu transcorrer a cam panha eleitoral com ordem e

tranqüilidade, transmitindo o poder em 31/1/61 a Jânio
Quadros. Nesse mesmo ano foi eleito Senador representando o
povo de Goiás, com votação consagradora.

Faleceu em 22 de agosto de 1976.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alriiir

Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostariarnos de fazer uso da tribuna, mais uma vez, para
abordar a questão da água. Já é do conhecimento de todos a
minha preocupação no que tange ao problema do abastecimento
de água que vem sendo enfrentado pela cidade de Paracatu.
Envolvidos que estamos no problema, passamos, também, a
estudar a utilização dos recursos hidricos em todo o
Municipio de Paracatu e nos municipios adjacentes, que
compõem a bacia daquele rio. E alarmante observarmos que,
apesar de já existir no Estado de Minas uma legislação muito
bem elaborada, no que tange á regulamentação dos recursos
hídricos, percebemos que ainda se faz uma utilização
extremamente sem controle desses recursos para fins de
irrigação. Sabemos que as ações do Estado não são
suficientes para resolver inúmeras situações relativas ao
problema da água, passando a exigir, cada vez mais, para a
solução do
s diversos problemas da vida em sociedade, a ação e o

comprometimento do cidadão. Só dessa forma encontraremos
soluções realmente viáveis e efetivas oue venham ao encontro
do anseio de toda a sociedade.
Afirmamos que a utilização dos recursos hidnicos. no

Estado de Minas Gerais e no Pais, vem ganhando a atenção da
imprensa. Trata-se de uma preocupação mundial que vem
ganhando terreno, no que diz respeito ás questões
ambientais. Quanto â utilização dos recursos hidricos no
planeta, queremos afirmar que nem ação normativa nem ação
coercitiva por parte do Governo serão suficientes para dar
cabo dessa problemática, se não houver. paralelamente, a
ação da cidadania, do com prometimento e do envolvimento de
toda a cidade com a sociedade.
Queremos trazer ao conhecimento dos senhores que está

sendo realizada uma operação de captação da COPÂSA no rio
Santa Izabel, a qual vai substituir, de forma eficiente, o
antigo sistema, ineficiente para abastecer a população
local. Apesar de a área do rio Santa Izabel ser uma área de
proteção especial, de acordo com o Decreto ng 29.587/89. um
fazendeiro da região está colocando uma captação, sem
autorização do Departamento de Recursos Hídricos, 5km acima
de onde a COPASA está fazendo a sua captação. E essa
captação clandestina. pela capacidade das bombas e pelo
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diâmetro da tubulação Que está sendo assentada naquele
local, vai captar mais de 1/3 do volume de água necessário
que, nesse primeiro momento, a COPASA estaria captando para
abastecer a cidade.
A denúncia foi efetuada po 35 fazendeiros da região,

Preocupados não SÕ com o volume de água do rio para
abastecer suas fazendas, como também preocupados com o
futuro do abastecimento de água na cidade de Paracatu.
Portanto, o uso racional dos recursos hídricos do nosso

Estado precisa de uma ação, mor parte do Estado de Minas
Gerais, que vá ao encontro de uma proposta que está sendo
apresentada pela Secretar'a Nacionai de Recursos Hidricos.
q ue se chama Movimento de Cidadania pelas Aguas.
Queremos propor que o Estado de Minas Gerais, através dos

órgãos encaminhadores da politica ambiental em nosso Estado,
possa estudar e desencadear ações também nessa direção, a
fim de procurar esclarecer a população de que há, realmente,
um movimento de cidadania, com o objetivo de conscientizar
todos os segmentos da sociedade mineira da importância de se
usarem, cc forma racional, equi l ibrada e sustentada, os
recursos hidricos co nosso Estado.
Queremos aproveitar a ocasião. Sr. Presidente e Srs.

Deputados, para apresentar o requerimento que acabamos de
protocolar em que solicitamos que a Mesa encaminhe um oficio
ao Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP -,
pedindo a pronta retomada da obra da Escola Estadual Tina de
Paula Guimarães, localizada no Municipio de Paracatu. A
obra, uma conquista da cidade, foi muitocomemorada e, hoje,
está paralisada. E uma escola que, há mais de 20 anos,
funcionava sem sua sece. Gostaríamos cc ver essa obra
concluida. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a paavra. o Deputado João Batista

de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira s - (- Lê:)
"Exmo. Sr. Everaldo Crispim
DD. Presidente da Executiva Estadual do Partido Socialista

Brasileiro
Prezado senflor.
Venho comunicar o meu desligamento do Partido Socialista

Brasileiro, a partir derioje.
Deixo o PSB devido á exclusão que eu e os setores sociais

que represento sofremos na ação administrativa e no programa
de governo da Frente BH-Popular, a qual o partido ainda
integra.
Denunciei várias vezes o fato de que a administração da

Frente BH-Popular tinha se afastado dos compromissos
assumidos em palanque com a população de Bec Horizonte.
especialmente os excluidos. Po r várias vezes. colocuei-me ã
disposição do Prefeito, do Vice-Prefeito e aos companheiros
socialistas. Não encontrei apoio diante da gravidade dos
fatos que denunciei.
Comunico que estou enviando correspondência ao Tribunal

Regional Eleitoral, nesta data, comunicando o meu
desligamento do PSB.
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Sr. Presidente, caros colegas, Sras. Deputadas, gostaria
de render minhas homenagens aos partidos que compõem a
Frente BH-Popular, PT, PC do B, PV e PTB, e dizer que se
trata de um rompimento com a administração municipal de Belo
Horizonte, que, no nosso entendimento, rompeu com seu
compromisso com a vida, apregoado nos sermões do Prefeito de
Belo Horizonte, que a cada sermão colocava esse seu
compromisso. Estamos em plena semana do excepcional, e os
compromissos de campanha do Sr. Prefeito, Patrus Ananias, e
do Vice-Prefeito. Célio de Castro - a integração, o direito
á cidadania e a promoção social das crianças excepcionais de
Belo Horizonte -, ainda não foram cumpridos. Nesse firr de
Governo estamos assistindo à diminuição do número de vagas
nas escolas em relação às vagas existentes quando o Prefeito
tomou posse. Assistimos a milhares de mães que não encontram
nos programas da Secretaria Municipal de Saúde o direito de
seus filhos poderem ter uma reabilitação digna. Encontramos
milhares e milhares de portadores de deficiência que
assinaram o manifesto de apoio à candidatura de Cêlio de
Castro e Patrus Ananias tendo seus sonhos frustrados.

Diante dessa situação e das retaliações sofridas por parte
do Prefeito Patrus Ananias, não vejo outro caminho senão me
desligar do PSB. Gostaria, neste momento, de agradecer aos
partidos da Frente nesta Casa Delo trabalho que puaemos
desenvolver juntos. Inclusive, coloco à disposição o meu
cargo na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o
qual ocupo por indicação de todos os partidos da Frente.
Neste momento, com a responsabilidade de quem foi Vereador
por 12 anos nesta cidade, tenflo autoridade para falar que o
Prefeito Patrus Ananias não conseguiu encurtar a distância
entre os excluidos e os privilegiados de nossa cidade. Hoje,
os pivetões denunciados por ele são aquelas crianças menores
de rua da época em que ele tomou posse. Hoje já são maiores
e marginais.
A Secretaria de Desenvolvimento Social se transformou em

comitê eleitoral, praticando tráfico de influência para
privilegiar as candidaturas apoiadas pelo Prefeito. No meu
entendimento, por um dever de consciência, devo dar esse
testemunho e dizer de nossa frustração em ver a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, com um Governo que se diz
popular e socialista, manter ou, quem sabe, até aumentar a
distância entre aqueles q ue dizia Que ia defender, os
excluicos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2d Parte da
reunião, com a lê Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Marco
Régis - falecimento da Profa Maria de Lourdes Costa Rocha em
Muzambinho (Ciente. Oficie-se.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - ReQuerimento ao Deputado Paulo Piau e
outros, em que solicitam a realização de reunião especial em
comemoração aos 30 anos da RURALMINAS. A Presidência defere
o requerimento, ae conformidade com o inciso XXI ao art. 244
do Regimento Interno, e. oportunamente, fixará a data.
- Ato continuo, são submetidos a votação e aprovados, cada
um por sua vez, requerimentos do Deputado Carlos Pimenta
(3), em que solicita sejam enviados oficios aos Srs. Dr.
Airson Bezerra Lúcio, Presidente da CODEVASF; Dr. Idelberto
Santos Araújo, Diretor-Geral do DNOCS; manifestando
intransigente posição contrária a qualquer decisão capaz de
prejudicar o trabalho e o funcionamento dos respectivos
órgãos, que são imprescindiveis ás atividades sócio-
econômicas do Norte de Minas: e seja enviado oficio ao Dr.
Adib Jatene, Ministro ca Saúde, solicitando a inclusão da
Santa Casa de Caridade de Montes Claros no FIDEPS. para oue
seja atribuida à instituição a assistência financeira a Que
faz jus, tornando-se efetiva a iniciativa do Ministério da
Educação em reconhecê-lo como hospital-escola: da Comissão
de Defesa do Consumidor, em que solicita, em atenção a
requerimento do Deputado Marcos Helênio, aprovado na reunião
da Comissão realizada no dia 21/8/96. seja feito apelo ao
Presidente da República para que se realize audiência com
representantes da Confederação Nacional das Donas de Casa e
Consumiaores, que, juntamente com representantes do Fôrum
Nacional dos PROCONS, deve rão tratar de matéria relativa à
abusiva cobrança de taxas na prestação dos serviços
bancários: e os Requerimentos ngs 1.067/96. do Deputaao
Marcos Helênio, com a Emenda ng 1, em Que solicita seja
enviado ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde
pedido de informações sobre o cumprimento da Lei ng 11.829.
de 15/6/95, com relação ao montante de recursos ressarcidos
ao Poder Público, no que diz respeito a despesas decorrentes
de atendimento prestado, no âmbito do SUS, a beneficiário ce
plano ce saúde, a partir da vigência da aludida norma: e
1.186/96. da Comissão de Educação, com a Emenda ng 1, em que
solicita seja enviado ao Secretário da Educação e ao
Prefeito de Contagem pedido para que encaminhem a esta Casa
relação dos municípios. i nclu i ndo o ce Contagem, em que há
carência de vagas nas escolas, o total ce alunos que não
conseguiram se matricular e informações quanto às
providências que o Estado pretende tomar para a solução do
problema (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase.
a Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
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- A seguir, tem sua discussão encerrada, em turno único, o
Veto Total à Proposição de Lei nQ 13.082, que acrescenta
parágrafo ao art. 56 da Lei flQ 6.763. de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

Questão de Ordem
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não existe "quorum" para a continuação dos
nossos trabalhos. Portanto, solicito o encerramento, de
plano, desta reunião.
O Sr. Presidente - Diante da importância da matéria, a
Presidência fará uma chamada para verificação de 'quorum". A
Presidência solicita á Sra. Secretária q ue proceda à chamada
dos De p utados. Com a palavra, a Sra. Secretária.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados.
Encontram-se presentes nas comissões 8 Deputados. Portanto.
não há" quorum" para o p rosseguimento dos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,

convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã,
dia 28. ás 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA lê PARTE DA 792 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 26 DE AGOSTO DE 1996, DESTINADA A

COMEMORAR OS TRÊS MIL ANOS DE JERUSALÉM
Presidência do Deputado Ermano Batista

SUMARIO: Designação de comissão - Composição ca Mesa -
Destinação da reunião - Execução dos Hinos Nacionais De
Israel e do Brasil - Palavras do De putado João Leite -
Apresentação de grupo oe música folclórica - Palavras ao Sr.
Yitzhak Yanouka - Entrega de placa - Apresentação do cantor
Tommy Williams - Palavras do Sr. Presidente.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A Presidência
designa os Deputados Olinto Godinho, Bilac Pinto e Miguel
Martini para, em comissão, conduzirem a este Plenário as
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Deputado José Militão. Secretário de
Assuntos Municipais e representante do Governador do Estado,
Dr. Eduardo Azeredo; Yitzhak Yanouka, Cônsul-Geral de Israel
no Rio de Janeiro; Johann Luckoff, Diretor da Embaixada
Cristã Internacional em Jerusalém; Sinai Waisberg.
Presidente da Federação Israelita de Belo Horizonte; Barry
Denison, Diretor do 'Bridges for Peace": e Luis Antônio
Lacerda Aimola. Di"etor da Associação Ame Israel Agora.



Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração
dos três mil anos de Jerusalém

Execução aos Hinos Nacionais de Israel e do Brasil
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os presentes a
ouvirem o Hino Nacional de Israel, "Hatikva", e o Hino
Nacional brasileiro.
- Procede-se ã execução dos hinos.

Palavras do Deputado João Leite
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a
palavra ao Deputado João Leite, autor do requerimento que
suscitou esta homenagem.
O Deputado João Leite - Deputado Ermano Batista. Presidente
em exercido da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais: Deputado José Milito, Secretário de Assuntos
Municipais e representante de S. Exa. o Governador do
Estado, Eduardo Azeredo: Srs. Yitzhak Yanouka, Cônsul-Geral
de Israel no Rio de Janeiro; Johann LucKoff, Diretor da
Embaixada Cristã internacional em Jerusalém; Sinai Waisberg.
Presidente da Federação Israelita ae Belo Horizonte; Barry
Denison, Diretor do "Bridges for Peace": Luis Antônio
Lacerda Aimola, Diretor da Associação Ame Israel Agora;
senhoras e senhores; "dez medidas ae beleza foram conferidas
ao mundo: nove foram empregadas em Jerusalém e uma no resto
do mundo" (Talmud Babilônico, Tratado Kidushim). Aqui nos
encontramos para celebrar os 3 mil anos da cidade de
Jerusalém, a Capital Eterna, que o Rei Davi escolheu para
sede de seu governo. "Tinha Davi trinta anos quando começou
a reinar, e reinou quarenta anos. Reinou em Hebrom sete anos
e meio sopre Judà; trinta anos em Jerusalém sobre Israel e
Judá" (2 Sam. 5: 4-5). Recorrendo a Isaias, 66: 10,
reiteramos o convite aos presentes: "vós que amais
Jerusalém, alegrai-vos e rejubilai com eia".
Mil anos antes do nascimento de Jesus Cristo, essa
extraordinária cidade marcava sua defir.itiva entrada na
história da humanidade, para jamais deixar Ce figurar nos
registros oue assinalam a evolução da civilização ocidental.
Babilônia, Tebas, Mênfis, Persépolis, Susa, Ninive e muitas
outras metrópoles da antigüidade conheceram seus dias de
fausto e de glória, com esplendor e arrogância, dominando
vastos impérios. Jerusalém jamais gozou do fulgor, da
suntuosidade e da pompa que marcaram as Capitais dos grandes
impérios seculares. Porém, ela viveu e continua vivendo,
através de milênios, não por causa da grandeza de seu poder
político nem do brilho de sua potência econômica, mas por
valores que se firmam em raizes mais profundas e duradouras:
as verdades eternas da solidariedade e do amor ao próximo,
anunciadas pela revelação divina. Jerusalém nunca foi uma
Capital politica de grande expressão, mas é, para todo o
sempre, a capital espiritual ao mundo, o local de encontro
dos corações que amam a 

p
az e a Deus.

Santificada pela religião, pela tradição, peia teologia e
pela história, é um santuário de judeus. cristãos e, de
certa forma, também dos muçulmanos. Re'lete o fervor e a fé
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das três maiores religiões do mundo. Ela foi invocada por
profetas, reverenciada em preces diárias e cantada por
poetas em todos os quadrantes da Terra.
Geográfica e culturalmente, a Cidade Santa encontra-se na
encruzilhada do mundo, ou seja, no Oriente Médio, exatamente
na passagem entre a Ásia, a África e a Europa, região
considerada o berço da civilização ocidental. A Palestina, a
Terra da Promissão da tradição judaico-cristã, onde está
Jerusalém, foi um caldeirão das raças mais criativas da
história da humanidade: jafetitas e semitas. Ali se plasmou
a base de nossa civilização, com contribuições dos egípcios.
caldeus, hititas, persas, helenos, romanos e, naturalmente,
hebreus e, mais tarde, enriquecida com elementos da cultura
árabe.
Poucos povos do mundo podem se orgulhar tanto quanto os
judeus de sua contribuição para o progresso da humanidade,
nas ciências, nas letras, nas artes e na religião, fato que
se comprova, nos tempos modernos, pelo elevado número de
judeus ganhadores do Prêmio Nobel. São reflexos milenares da
herança ética e moral dos primitivos patriarcas heoreus.
Do ponto de vista religioso, a Palestina é o berço da
revelação, o local escolhido por Jeová para a eterna aliança
entre Deus e o homem. Em seu território, o Senhor deu a
maior prova de seu amor pela humanidade, entregando seu
filho Jesus ao sacrifício supremo para redimir seus pecados
e conduzi-Ia á salvação eterna. Nessa pequena faixa de terra
do Oriente Médio, Jesus nasceu, viveu, pregou sua doutrina,
criou a sua Igreja, sofreu, padeceu e morreu na cruz, para
selar a união de Deus com seu povo. E. nessa ocasião, há
1.000 anos Jerusalém já era a capital espiritual e a cidade
sagrada do judaismo, sede de seu templo, que abrigava a Arca
da Aliança.
Davi, jovem pastor e poeta øe Belém, que derrotara os
filisteus no confronto com o gigante Golias. sucedendo Saul.
foi ungido Rei ce Israel. Tirando o monte Sião do dominio
dos jebuseus, ai construiu seu palácio real e erigiu
Jerusalém, Capital da monarquia do povo de Deus. E, então,
transformou o antigo santuário cananeu em centro urbano,
consagrado a Deus, e centro político de seu povo, reunindo
todas as tribos hebraicas.
O Rei Salomão, seu filho e sucessor, tornou-a
definitivamente cidade sagrada ao erguer nela o Templo do
Senhor, no monte Moriah. Salomão edificou em sete anos o
mais sagrado símbolo da uião de seu povo com Jeová. Não se
tratava, é importante observar, de um panteão para abrigar
deuses diversos, como os das idólatras nações vizinhas; era
a casa do único e verdadeiro Deus, justo e bondoso, que dera
a seu povo regras de princípios éticos elevados.
Jerusalém foi palco de momentos gloriosos e sublimes, mas

também de dias sombrios e cruéis da história judaico-cristã.
Por isso mesmo, tem seu nome indelevelmente ligado aos
destinos do Ocidente.
O povo judeu, na nostalgia da diáspora de dois mil anos,

que consumiu inúmeras gerações, jamais deixou apagar a chama
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que o vincula à Terra Santa, querida de seus ancestrais e
cujo mais forte símbolo de união é a Cidade de Sião, a
Cidade de Davi. a Cidade da Paz. A caca dia, em qualquer
parte tio mundo, os juaeus oravam pedinco a Deus a volta a
Israel. Na festa tia "Pessar" (Páscoa), essas orações
terminavam sempre com essas palavras: "No ano que vem
encontramo-nos em Jerusalém, frase que sintetiza a
Continuidade de um sonho milenar de sobrevivência de uma
comunidade nacional Na Bíblia podemos constatar o fervor
profundo desse povo no monoteismo e no sentimento de nação,
e só esses valores poderiam lhe dar força e determinação
para vencer momentos dificeis e desagregadores. corno o
cativeiro da Babilônia e a Diáspora, e enfrentar mil e uma
adversitiaces até o vitorioso renascimento de Israel, neste
século.
E. com o ressurgimento do Estado de Israel, em 1948, a
cidade de Sino. Capital eterna do povo judeu, volta a
exercer sobre os israelenses a mesma atração e o mesmo
fascínio que a ligava a seus antepassados milenares. Por
isso, a pós a Guerra dos Seis Dias (1967). Jerusalém é
restabelecida como centro político e espiritual tio Povo oe
Deus. Jerusalém sempre foi e será a capital de Israel.
insistem em afirmar convictos.
Com a reunificação da cidade, ela volta a ser o que o seu
próprio nome determina "Veru" + "Shalaim = Cidade da Paz.
Pois é a paz, - não a discórdia e a guerra - o ideal
permanente desse povo que tem como mensagem de saudação
diária a palavra 'Shalom" (paz). E com eia o coração do fiel
se enche de alegria, como está expresso no Salmo 122:
"Alegrei-me com o que me foi dito:/ Vamos à casa co

Senhor./ Param enfim os nossos passos./ As tuas portas,
Jerusalém!/ Jerusalém, construída como uma cidade! cujas
partes estão solidamente unidas!/ Para lã sobem as tribos,
as tribos do Senhor,/ Segundo as leis tie Israel, para louvar
o nome do Senhor.! Lá se estabeleceram os tribunais de
justiça,/ os tribunais tia casa de Davi.! Implora-se paz para
Jerusalém!! Vivam na segurança os que te amam./ Reine a paz
nos teus de muros.! A segurança nos teus palácios.! Por
causa de meus irmãos e de meus amigos.! Pedirei para ti a
paz)! Por amor á casa tio Sennor, nosso Deus./ Para ti desejo
todos os bens.
Ou, como está em Isaias 66: 10-12:
"Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós

todos que a amais: enchei-vos por ela de alegria, todos os
que a pranteastes. Porque, diz o Senhor: Eis que estenderei
sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações. como um
ribeirão que transborda".
Jerusalém não é uma cidade qualquer. Há uma Jerusalém no

coração tie caca cidadão do mundo. O verdor de suas árvores
sobressai na brancura de suas construções, e essa combinação
visual Contribui para pe

r
cebermos o espírito de paz que

reina em seu interior, fenômeno que não se percebe com os
olhos tão-somente, mas sobretudo com a alma, que é a visão
dos nossos corações. Não obstante ser hoje uma cidade
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moderna e dinâmica, ela preserva um amplo acervo histórico,
que absorve a atenção de religiosos e cientistas de t000 o
mundo. Dos turistas que visitam Israel, 90% têm o propósito
de ver Jerusalém.
Ao percorrê-la, o viajante faz como que uma viagem pelo
túnel cio tempo. Suas ruas, casas e monumentos trazem à
lembrança o ativo Rei Davi, com sua tenacidade; o Rei
Salomão, com sua sabedoria e senso de justiça; e Judas
Macabeu, com sua incansável oposição á intolerância e seu
nacionalismo inquebrantável.
Cada detalhe é uma fonte de meditação e um motivo de
suspiro. O Monte Moriah, onde se erguia o Templo; o Muro
Ocidental, seu único remanescente; a tumba de Davi, no Monte
Sião: o Monte das Oliveiras, onde jazem os restos de muitos
profetas. Tudo isso está profundamente gravado na
consciência nacional do povo judeu.
Para os cristãos, a emoção é imensa ao ver lugares onde
Jesus pregou, morreu e foi sepultado, e constatar o túmulo
vazio, que fala de sua vitoriosa ressurreição. No Monte das
Oliveiras, lugar muitas vezes escolhido por Jesus para orar
e meditar, lugar onde também ensinou aos discípulos como
falar com o Pai, o visitante é levado a refletir sobre as
obrigações do bom cristão para com os necessitados e
desamparados. Ao pé dessa colina, emociona-se com o jardim
de Getsêmane, onde Jesus passou por momentos de angústia e
sofrimento enquanto confirmava sua inteira submissão ao Pai,
às vésperas de seu sacrifício supremo. Ali, q uase se vê o
ato de traição de Judas e a prisão do Filho de Deus. A Via
Dolorosa ê uma ladeira tortuosa e estreita que conduz ao
Gólgota ou Calvário. Por ela subiu o Salvador, sob golpes de
chibata, carregando às costas a enorme e pesada cruz onde
expiou os pecados da humanidade, cruz onde abriu um novo e
vivo caminho para que o homem, arrependido de seu pecado e
rebelião contra o Criador, pudesse de novo chegar ao Pai.
Poucas são as cidades do mundo que podem ter o privilégio

de festejar três mil anos de existência. E. pois, motivo de
júbilo universal esse grande evento. Jerusalém traduz a
esperança pela mais nobre aspiração da humanidade: a paz
entre os homens de boa-vontade, paz que se torna possivel,
na medida em que os homens, abrindo mão de seu egoísmo
perverso, abraçam de coração o senhorio Daquele que deu a
vida para trazer a paz. Daquele a quem o profeta Isaias
muito apropriadamente chamou de Deus Forte, Pai da
Eternidade e Príncipe da Paz.
Shalom: a paz do Senhor esteja com todos!"

Apresentação de Grupo de Música Folclórica
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os presentes a
assistir a uma abresentação do grupo de música folclórica
israelita da Associação Ame Israel Agora, que executará a
canção "Yerushalayim Shel Zahav.
- Procede-se à apresentação.

Palavras do Sr. Yitzhak Yanouka
O Sr. Yltzhak Yanouka - Exmo. Sr. Deputado Ermano Batista,
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa de Minas
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Gerais; Exmo. Deputado José Militão, Secretário de Estado de
Assuntos Municipais, representando o Governador do Estado,
Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Johan Luckoff, Diretor da
Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém: Exmo. Sr. Sinai
Waisberg, Presidente da Federação Israelita de Belo
Horizonte; Exmo. Sr. Barry Denison, Diretor do Bridges for
Peace; Exmo. Sr. Luis Antônio Lacerda Aimola. Diretor aa
Associação Ame Israel Agora; demais autoridades; senhoras e
senhores, como tocos sanem. Israel, com apenas 48 anos de
existência, é um dos paises mais novos do mundo. E como tudo
na vida, o novo precisa de amor para viver. E a Associação
Ame Israel Agora, organizadora do evento em homenagem ao
trimilênio de Jerusalém, colabora, até no próprio nome, para
que o Estado de Israel cresça forte e cercado de carinho e
amor.
E. para mim, uma dupla alegria estar presente nesta festa.
Não só como representante do Estado de Israel, mas também
como morador daquela cidade. Não quero me comparar aos
inúmeros poetas, filósofos, escritores e artistas que,
através dos Séculos, se referiam a Jerusalém. seja em verso
ou prosa. Mas residindo há exatamente um ano no Brasil, já é
possivel aetectar alguns pontos comuns, corno, por exemplo, o
fato de Jerusalém ser chamada e reconhecida
internacionalmente como Cidade de Ouro, pois todas as suas
construções são, em conseqúência de uma lei municipal
feitas de pedras que dão uma coloração dourada á cidade.
Isso me faz lembrar o amarelo do pavilhão nacional, que
simboliza o ouro brasileiro, vindo das Minas Gerais.
Jerusalém é o centro da vida nacional e espiritual do povo

judeu desde Que o Rei Davi fez dela a capital de seu reino
em 1003 antes da era cristã. Responsável por fazer Israel
uma das principais potências da região por meio de tem-
sucedidas expedições, o Rei Davi era, segundo a tradição
biblica, dotado de muitas qualidades, inclusive de um dom
para a poesia e a música, como é revelado no Livro dos
Salmos, a ele atribuido. Fora o fato de a beleza de Davi ser
do conhecimento de todos, tendo sido fonte de inspiração
para ninguém menos do que Miguel Angelo.
Ponto de referência para as três maiores religiões
monoteistas, Jerusalém é uma cidade livre e aberta para
todos os tipos de fé e. com milênios de bagagem cultural,
histórica e religiosa, um lugar especial no que diz respeito
ao aspecto espiritual. Integrantes de todos os credos
convivem num clima de respeito e tolerância, delineando,
assim, um quadro de perfeita harmonia.
E esta atmosfera que Jerusalém pretende propagar em
diversas partes do mundo que estão comemorando conosco uma
data tão significativa. Que o eco da eterna Cidade de Ouro
leve consigo ares de convivência entre todos os povos e
nações. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de fazer a
entrega, neste instante, ao Sr. Yitzhak Yanouka, DD. Cônsul
de Israel, ae uma placa alusiva a esta homenagem, com os
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seguintes dizeres: "A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais afirma, no transcurso dos 3 mil anos da
histórica Jerusalém, a sua solidariedade à esperança
universal que clama por um mundo novo e melhor. Convergência
do pensamento humano. Jerusalém pode desfraldar bem alto a
bandeira da paz, da tolerância e da fraternidade entre povos
e nações. Belo Horizonte, 26 de agosto de 1996.
- Procede-se à entrega da placa.

Apresentação do Cantor Tommy Williams
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida os senhores a

ouvir a apresentação do Sr. Tommy Williams, que cantará a
canção 'For zion's sake'.
- Ouve-se a canção.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Envolvidos pelas novidades que nos são
oferecidas e pela velocidade com que a inteligência humana
produz avanços na área da informãtica, corremos o risco de
não perceber a dimensão do fenômeno cibernético, que comanda
as transformações neste final de século.
Recuemos um pouco no tempo. Na década de 20, os brasileiros
se encantaram com a chegada ao Pais dos primeiros aparelhos
de rádio, aquelas pesadas caixas de captação de ondas
sonoras que iriam influenciar totalmente as comunicações, a
cultura e o comportamento. Nos anos 50, outra maravilha
eletrônica revolucionária: a televisão, engenho capaz de nos
fazer chegar, de qualquer distância, sons e imagens em
movimento.
Poucas décadas depois, isso tudo parece banal. Hoje,
qualquer criança iniciada na linguagem dos computadores é
capaz, apertando algumas teclas e comandando algumas
funções, de viajar pelo inesgotável espaço cibernético,
dispondo de múltiplas opções de diversão, de intercâmbio e
de informação.
As conquistas do homem no setor de comunicações representam
apenas uma parte, mais em evidência. Co desenvolvimento
tecnológico alcançado nos dias atuais. Seus efeitos estão
presentes na indústria, nas ciências de modo geral, enfim,
nas mais diversas áreas e atividades, contribuindo para o
progresso econômico e para o bem-estar coletivo e
individual
Entretanto, tais avanços, de natureza material, parecem não
encontrar correspondência no campo do espirito, no
amadurecimento das relações entre os indivíduos e entre os
povos, na busca de uma convivência mais fraterna, de
compreensão e de solidariedade, tão necessárias em um mundo
ainda repleto de desigualdades e de sofrimento.
Basta abrir as páginas dos jornais para depararmos com
farto noticiário sobre guerras, epidemias, elevados índices
de mortalidade por desnutrição, condições precárias de
saúde, de educação, de moradia, degradação ambiental, entre
outras mazelas espalhadas pelos cinco continentes.
Nesse contexto incongruente, em q ue se mesclam, de um lado,
formidáveis con quistas e, de outro, inconcebIveis atrasos,
nada mais Oportuno CO que as comemorações dos três mil anos
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de Jerusalém, palco de tantos acontecimentos históricos
vinculados á religiosidade e â procura da paz entre os
homens.
Sagrada para três religiões, a cidade é símbolo de fé e de
unificação, mantendo seus lugares místicos como fonte
inspiradora para a realização de antigos desígnios.
Para os judeus, é o centro político e religioso desde os
tempos bíblicos, a partir de sua conquista pelo Rei Davi,
por volta do ano 1000 antes de Cristo, tornando-se a capital
das tribos israelitas unificadas, O simbolo principal da
aventura deste povo é o Muro das Lamentações, que restou do
templo sagrado construido pelo Rei Salomão. filho de Davi,
templo esse destruido e reerguido diversas vezes no decorrer
da história judaica.
Para os cristãos, a importância de Jerusalém está vinculada
a alguns dos fatos mais marcantes da vida de Cristo,
destacando-se entre eles a crucificação. Á lembrança maior
dos oassos de Jesus é a Igreja do Santo Sepulcro, no Monte
Calvário. ponto final da "Via Crucis".
Finalmente, para os muçulmanos, Jerusalém também é uma

cicade sagrada. Foi cie lá, segundo sua crença, que Maomê,
fundador do islamismo, subiu aos céus. O marco desse
acontecimento é o Santuário da Pedra.
Jerusalém é, ainda, símbolo incontestável de resistência,
por ter sobrevivido, durante milênios, a conflitos e
destruições. Suas rumas são testemunho histórico do que foi
erigido no passado. Paralelamente, sua porção moderna
demonstra a capacidade de soerguimento, a determinação e a
confiança no futuro.
Num momento em que tanto se fala em globalização,
principalmente nas comunicações e na economia, é preciso
também que se desenvolvam esforços para que, entre todos os
povos, em todos os cantos do mundo, prevaleçam os valores da
harmonia e ca fraternidade.
E esse sentimento que nos inspiram as comemorações dos três
mil anos da Cidade Santa, apesar de tantos conflitos e de
tantas desavenças que a têm castigado. Que os ressentimentos
dêem lugar à compreensão, os radicalismos sejam substituídos
pelo bom-senso, e a inteligência seja sempre posta a serviço
da paz.
ATA DA 25a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas no Oa vinte ce agosto de novecentos e
noventa e seis, comarecem na Sala de Reuniões da Mesa ca
Assembléia Legislativa os Deputacos Sebastião Navarro
Vieira. Wanderley Ávila, Maria José F'laueisen. Ibrahim .Jacob
e Ermano Batista. membros da Mesa da Assembléia; Miguel
Martini, Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Romeu Queiroz,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Com a existência de número regimental, o
Presidente. Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior
lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que, nos
termos do art. 3. III, da Lei ng 11.815, ce 24/1/95, e do
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4Q do art. 2g da Resolução rg 5.143, de 22/6/94. a reunião
tem por finalidade a preciar processos de prestação de contas
da aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Ato
continuo, faz uso da palavra o Deputado Glycon Terra Pinto,
relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que emite seus pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Associação Feminina
Comunitária Vista Alegre/Cabana, Santa Casa de Misericórdia
Senhora do Carmo, Centro de Defesa Coletiva das Vilas Santa
Rita de Cássia e Estrela, Grêmio Recreativo Escola de Samba
Portela de Caxambu. Caixa Escolar Dr. Thornaz Vilhena de
Moura, Caixa Escolar Ângela Maria de Oliveira, Caixa Escolar
Clóvis Salgado, Caixa Escolar de Ascensão. Caixa Escolar Dom
Bosco, Caixa Escolar Lenir Medina, Caixa Escolar Torquato de
Almeida, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ouro Branco, Caixa Escolar Benjamin Ferreira Guimarães.
Industrial Spor-t Club, Sociedade Musical São Sebastião de
Dores de Campos, Associação Comunitária dos Produtores
Panelhinhenses, Santa Casa de Misericórdia de Perdões,
Associação Comunitária Santo Antônio do Borracnudo, Curral
Novo e Vargem Santa. Clube de Mães Nossa Senhora de Fátima,
Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de Ibirité,
Associação Comunitária Rural dos Moradores do Córrego Preto
e Córrego do Ipê Grosso, Prefeitura Municipal de Rio
Paranaiba, Centro Comunitário Rural de Aracitaba. Cultura
Artística de Minas Gerais, Associação Feminina Nossa Senhora
Aparecida, Creche Maternal Dom Bosco, Creche Lar da Criança,
Creche Lar da Criança, Oficina Escola do Menor. Associação
de Apoio às Atividades Comunitárias de São Francisco,
Serviço Promocional de Assistência à Família, APAE de
Fruta]. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Frutal, Fundação Educacional Guaxupê, Associação Antônio
Francisco Lisboa, Obras Assistenciais São Vicente ce Paulo.
Creche Helena Dipe da Silva. Irmandade de Misericórdia de
Guaxupé. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Lavras, Associação de Amigos da Comunidade de Pedreira e
Fomento. Associação Comunitária Ação Social e Educacional do
Médio Piracicaba - ACASMEP. Prefeitura Municipal de
Caratinga. Sociedade dos Moradores de Monte Verde, Desafio
Jovem do Rio Doce, Desafio Jovem do Rio Doce, Creche Frei
Gabriel de Frazzanó, Royal Esporte Clube de Mesquita. Grupo
Fraterno Irmão Eustáquio, Liga Desportiva de Rio Acima, Ação
Feminina de Assistência Social da Policia Militar de MC,
Associação Beneficente Teixeirense. Associação de Cegos
LOuis Braile, Centro de Difusão Cultural Padre Pascoal
Rangel, Prefeitura Municipal de Abre-Campo, Prefeitura
Municipal de Divino. Associação Comunitária Bairro Dom
Bosco, Dona Zica e Martins, Associação dos Moradores de
Cesar de Pina. Hospital São Sebastião de Recreio. Prefeitura
Municipal de Mar de Espanha. Aliança Nacional da Juventude.
Aliança Nacional da Juventude, Prefeitura Municipal de São
Pedro da União. Associação dos Moradores do Bairro Jardim
América, Clube de Mães do Bairro da Piecade. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,



são os processos apreciados pela Mesa. sendo relatores ca
matéria os Deputados Wanderley Avila. lQ Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretãrio, que emitem seus pareceres
pela aprovação dos processos, os quais, submetidos a
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 27 de agosto de
1996.

Agostinho Patrús, Presidente - Wander'ley Ávila - Sebastião
Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Migue' Martini
Clêuber Carneiro - Glycon Terra Pinto - Geraao Rezende.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, ATRAVÉS DOS ÕRGÂOS E
PROGRAMAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA PLATAFORMA DE
AÇÃO, DOCUMENTO REIVINDICATÕRIO, RESULTADO DA IV CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA MULHER
Ás a,,a:orze noras e trinta e cinco mnutos co da vinte e
cinco de junflo de mil novecentos e noventa e seis.
comparecem na Saia das Comissões os Deputados Marcos Helênio
(substituindo o Deputado Almir Cardoso. por indicação da
Liderança do PT), Elbe Brandão e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Na ausência do Presidente, a Deputada Elbe Brandão
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir assuntos de interesse da
Comissão. Prosseguindo, a Deputaca El pe Brandão oassa a
Presidência ao Deputado Marcos Helênio e apresenta
reauerimento em que solicita, nos termos ca Deliberação da
Mesa nQ 650. de 1 0/9/91, a prorrogação do prazo de
funcionamento da Comissão por mais 30 aias. Colocado em
votação, é o reauerimento aprovado, O Deputado Marcos
Helénio retorna a Presidência à Deputada Elbe Brandão, que,
na oportunidade, apresenta a programação da audiência
pública da Comissão a ser realizada no dia 14/8/96, em
conjunto com a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
e vários representantes de entidades governamentais e
privadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
deste órgão técnico para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Almir Caaoso. Presidente - Bilac Pinto - João Leite,

ATA DA REUNIÃO PREPARATÕRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Np 13.043
As auinze noras e auinze minutos cc dia vin:e de agosto de
mil novecentos e noventa e seis. ccrnaarecem na Sala das
Comissões os DeDutados Marcos Heênio, Bilac Pinto
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(substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por indicação da
Liderança do PSDB) e Antônio Andrade. havendo número
regimental. o Presidente "ad hoc', Deputado Marcos Helênio,
declara aberta a reunião e informa que ela tem por
finalidade eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar
o relator e programar os trabalhos da Comissão. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado Bilac Pinto para atuar como escrutinador. Apurados
os votos, são eleitos o Deputado Marcos Helênio para
Presidente, com três votos, e o Deputado Antônio Andrade.
para Vice-Presidente, também com três votos. O Presidente
ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente. Deputado Antônio

Andrade, que, assumindo a Presidência, empossa o Presidente
eleito. Deputado Marcos Helênio. O Presidente agradece a
confiança oue nele foi depositada e designa como relator da
matéria o Deputado Bilac Pinto, que terá o prazo regimental
para apresentação de parecer. Cumprido o objetivo da
reunião, o Presicente agradece a presença dos Deputados.
informa que a próxima reunião será convocada por edital
determina a lavratura da ata e encerra os trabalnos.
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.
Geraldo Sartanna, Presidente - Arnaldo Penna - Anivaldo

Coelho.
ATA DA 342 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e um de agosto
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Gil Pereira e Carlos
Pimenta, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Elbe Brandão e Marcelo Gonçalves.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marcos
Helênio. declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Carlos Pimenta que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente informa
aos Deputados que a reunião se destina a ouvir
representantes de entidades públicas e privadas, que
discutirão a interferência dos telefones celulares nas
balanças eletrônicas e tratarão da regulamentação e ca
fiscalização dessas balanças utilizadas no Pais, bem como do
padrão de qualidade da medição dos serviços prestados pela
COPASA-MG e pela CEMIG. Ato Continuo, a Presidência registra
a presença dos Srs. César Luiz Leal Moreira da Silva,
Diretor Substituto do Instituto Nacional de Metrologia.
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO -, e Francisco
José de Melo Carvalho, representando o Sr. Júlio César do
Carmo Bueno, Presidente do INMETRO; Solano Filardi e Valdir
Macedo. Diretor-Geral e Diretor Técnico do Instituto de
Pesos e Medidas de Minas Gerais - IPEM-MG -.
respectivamente; Maria das Graças Paula. Assessora Juridica,
representando o Sr. Luiz Fernando Carceroni. Coordenador do
PROCON de Belo Horizonte; Paulo Tadeu Markiewicz, Gerente da
Divisão de Tecnologia de Manutenção do Departamento de
Medição, representando o Sr. .iosé Leonel Zimermann, Cnefe do
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Departamento de Medição da CEMIG; Lúcia Pacifico Homem,
Presidente do Movimento das Donas de Casa e da Confederação
Nacional das Donas de Casa e Consumidores. Logo após, o
Presidente passa a palavra à Deputada Elbe Brandão para que
justifique o objetivo da reunião, e. em seguida, os
convidados expõem o assunto em tela e respondem às perguntas
dos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Após
OS debates, a Presidência submete a votação o requerimento
ao Deputado Carlos Pimenta, apresentado na reunião realizada
no dia 20/8/96. que é aprovado, O De putado Marcos Helênio
passa a Presidência ao Deputado Gl Pereira, pa ra que este
parlamentar submeta a votação os requerimentos de sua
autoria, udos na reunião realizada no dia 20/8/96. que são
aprovados. Ato continuo, o Deputado Marcos Helénio apresenta
req uerimentos em que solicita sejam ouvidos na Comissão
representantes de entidades públicas e privadas para
discutirem a urbanização do Bairro Los Angeles. no Município
de Ibirité, no que se refere à propaganda enganosa realizada
pela empresa responsável pelo empreendimento e à omissão do
poder público, sempre com prejuízos para o consumidor que
adquiriu imóvel naquela localidade; os problemas referentes
à operação das linhas de Ônibus que servem o Municíp

i
o de

Esmeraldas, especialmente aquelas que ligam esse município a
Betim. Contagem e Belo Horizonte: _e a atuação de entidades
Ce cunho social ou financeiro que vêm emp restando dinhe i ro a
servidores públicos estaduais contra desconto em folha de
pagamento, uma vez que vêm cobrando taxas de juros
extorsivos e explorando o servidor estadual, que fica à
mercê da ação dessas entidades, muitas das quais agindo em
completo desvio de sua real função. Após, o Deputado Marcos
Helénio lê requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em
que solicita seja ouvido na Comissão o Diretor-Geral do
DETRAN-MG. Sr. Raimundo Inácio de Oliveira, para prestar
esclarecimentos sobre a regulamentação da Lei nQ 11.866. de
1995. que dispõe sobre a aplicação de exames de legislação
de trânsito, de regras gerais de circulação e de primeiros
socorros. O Deputado Gil Pereira submete a votação os
requerimentos, que são aprovados, O De putado Marcos Helênio
reassume a direção dos trabalhos e concede a palavra à
Deputaca Elbe Brandão, que apresenta requerimento em que
solicita seja feito apelo à Presidência cia COPASA-MG para
que proceda a estudos sobre a repercussão, na tarifa paga
pelo consumidor, dos Custos financeiros para aferição dos
hidrômetros recuperados por aquela empresa; que esta
providência seja estendida à CEMIG quanto aos medidores de
energia e, ainda, apela para que os custos referidos não
sejam repassados ao consumidor de baixa renda. O Presidente
informa que inexiste "quorum" para a votação do requerimento
e que este será apreciado na próxima reunião da Comissão. O
Presidente tece suas últimas considerações e agradece aos
Convidados pela participação e pelos valiosos subsídios
prestados à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos De putados e dos
demais partic i pantes , convoca os membros da Comissão para a

LI
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.
Marcos Helênio. Presidente - Geraldo Rezende - João Leite.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DACOMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nog 13.100
As ouatorze horas e qu

i
nze minutos do dia vinte e um de

agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Raul Lima Neto e
Marcelo Gonçalves. membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc'. Deputado Raul Lima
Neto, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a
designar o relator e a programar os trabalhos. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Marcelo Gonçalves para
atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se
que foram eleitos, com 3 votos, Presidente e Vice-Presidente
os Deputados João Leite e Raul Lima Neto, respectivamente.
Em seguida, o Presidente 'ad hoc", Deputado Raul Lima Neto,
empossa o Presidente eleito. Deputado João Leite, a quem
passa a direção dos trabalhos. Dando prosseguindo à reunião.
o Deputado João Leite agradece a confiança nele depositada e
designa como relator da matéria o Deputado Clêuber Carneiro.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião
será marcada tão logo fique pronto o parecer do relator,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
João Leite, Presidente - Cléuber Carneiro - Antônio Genaro.

ATA DA 51g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As quinze horas do dia vinte de agosto de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e
Anivaldo Coelho, membros da Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado
Simão Pedro Toledo que proceda á leitura da ata da reunião
anterior. Que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência acusa o recebimento, para
apreciação desta Comissão, dos Projetos de Lei ngs 914 e
915/96 e do Projeto de Resolução ng 916/96. Passa-se à fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas a apreciação do Plenário ca Assembléia. Registra-se
a presença dos Deputados Antônio Genaro e José Braga
(Substituindo este ao De p utado Ivair Nogueira, por indicação
da Liderança do PDT). O Deputado Simão Pedro Toledo
apresenta requerimento mediante o qual solicita que o Oficio
flQ 14/96, ao Tribunal de Justiça, seja apreciado em reunião
secreta. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A
Presidência interrompe a reunião pública para transformá-la
em secreta e suspende os trabalhos por cinco minutos para
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que se retirem da Sala das Comissões, da platéia e cias
dependências contiguas as pessoas estranhas ao trabalho,
inclusive os servidores da Secretaria da Assembléia. As
16h15min são reabertos os trabalhos da reunião pública,
registrando-se a presença dos Deputados Geraldo Santanna,
Anivaldo Coelho, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Antônio
Genaro. O Projeto de ei ng 865/96 teve sua discussão e
votação adiadas em virtude de requerimento do De p utado Simão
Pedro Toledo, que foi aprovado. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer do Deputado Antônio Genaro, em
que conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e
pela legalidade do Projeto ce Lei ng 775/96 na forma do
Substitutivo flQ 1, que apresenta. O Projeto de Lei ng 900/96
teve sua apreciação adiada em virtude de pedido de
prorrogação de prazo solicitado pelo relator. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei np 282/95 (relator: Deputado
Antônio Genaro) e pela inconstitucionalidade, pela
antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei ng
719/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna, redistribuído). A
Presidência determina o encaminhamento do Projeto de Lei flQ
719/96 à Comissão de Saúae e Ação Social para inclusão cie
seu parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Alencar da

Silveira Júnior - AnivaldoCoelno.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI No
13.101
As quinze horas co da virte e ur- de agosto ce m
novecentos e noventa e seis. comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Carlos Pimenta, João
Leite (substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por
indicação da Liderança do PSDB) e Marcos Helênio, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Deputado
Carlos Pimenta. Presidente ad hoc, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Deputado
Carlos Pimenta dá posse ao Presidente eleito. Deputado
Antônio Roberto. a quem passa a direção dos trabalhos. O
Presidente, por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente.
Deputado Carlos Pimenta, a quem designa relator da matéria e
indaga se ele está em condições de emitir o seu parecer. O
Deputado Carlos Pimenta procede à leitura do seu parecer,
mediante o qual opina pela manutenção do veto. Na fase de
discussão, fazem uso da palavra os Deputados Marcos Helênio
e Carlos Pimenta. Encerrada a discussão e colocado em
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votação, é o parecer aprovado com voto contrário do Deputado
Marcos Helênio. A seguir, o Presidente suspende os trabalhos
por 5 minutos para a lavratura cia ata. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado João Leite que
proceda á leitura da ata desta reunião, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos da
Comissão.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
Antônio Roberto. Presidente - João Leite - Carlos Pimenta -

Marcos Helênio.
ATA DA lê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ
13.100
As quatorze horas e quinze minutos ao dia vinte e oito de
agosto cie mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite. Cléuber Carneiro
e Antônio Genaro, membros da Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer do relator e solicita ao Deputado Antônio
Genaro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente concede a palavra ao relator cia
matéria, Deputado Clêuber Carneiro, que emite parecer pela
manutenção do veto parcial à Proposição de Lei nQ 13.100.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e suspende os trabalhos, para
que se proceda à lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que proceda
á leitura cia ata, que, lida e aprovada, ê subscrita pelos
membros presentes, e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de agosto ce 1996.
,João Leite. Presidente - Cléuber Ca r neno - António Genaro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.100
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe é
conferida pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição mineira, opôs veto parcial à proposição de lei
em pauta, que institui o Programa de Desligamento Voluntário
- PDV - no âmbito da administração direta do Poder Executivo
e de suas autarquias e fundações públicas. Por meio da
Mensagem nQ 133/96, S. Exa, comunica ao Poder Legislativo os
motivos da negativa ce sanção, em cumprimento do disposto no
art. 70. 3g, da Carta Estadual.
Publicada em 7/8/96, a matéria foi distribuida a esta

Comissão Especial, à qual compete, nos termos Co art. 234,
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c/c O art. 112,	1. "b", do Regimento Interno, examinar as
razões do veto e sobre elas emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei flQ 13.100 (ex-Projeto de Lei nQ 469/95)
institui, no âmbito do Poder Executivo, o PDV. O Governador
do Estado, sob a alegação de que o dispositivo contraria o
interesse público, além de ser até mesmo contraditório com o
que se pretende no projeto como um todo, negou sanção ao
art. 16 da proposição. O co r reto entendimento das razões do
veto pressupõe, portanto, a compreensão Co q ue se pretende
com o PDV e, a seguir, o estabelecimento da correlação entre
o dispositivo vetado e a totalidade aa matéria.
A adoção de medidas de contenção de despesas, especialmente
das que têm origem no custeio de pessoal, é um imperativo
que se impõe em todas as esferas da administração pública no
Brasil, nos tempos atuais. Dadas as regras constitucionais
em vigor, que garantem aos servidores ocupantes de cargos
efetivos sua estabilidade no serviço, a implantação de
mecanismos de incentivo ao desligamento voluntário surge
como uma das poucas opções viáveis oara a diminuição, em
médio prazo, dos custos com as folnas de pagamento do
funcionalismo.
O programa de incentivo ao desligamento voluntário
representa uma alternativa para o co r te de desoesas com o
pessoal estável, que, com exceção das hipóteses de Punição
disciplinar previstas na legislação ordinária, não Pode ser
afastado do serviço público.
o PDV, implantado em Minas Gerais e, de forma semelhante,
em diversas outras unidades da Federação, tem como
pressuposto a convergência entre os interesses do poder
público e os dos servidores. Dai a necessidade do
estabelecimento de regras definidas, em que são contemplados
dois parâmetros: a adesão voluntária do serv i dor e o
atendimento dos interesses do Estado.
O dispositivo vetado visa permitir que os designados em

caráter temporário para exercicio de magistério em escolas
estaduais, nos termos ao art. 10 da Lei np 10.254. de 1990.
possam se inscrever no PDV. Resultado oe emenda parlamentar
e aprovado em Plenário, o artigo, entretanto, como
corretamente argumenta o Chefe do Poder Executivo, contraria
o interesse público e é contraditório tanto com o que dispõe
a alinea 'a" do Inciso Ii do parágrafo único do art. 2g do
projeto quanto com o que preceitua o 5 5g da Lei nQ 10.254.
de 20/7/90.
Por um lado, ao negar ao Quadro co Magistério, como um
todo, a possibilidade ce inscrição no PDV, o Doder público
agiu com vistas à manutenção da continuidade da prestação de
um serviço essencial do Estado. Por Outro laco, a própria
existência da hipótese legal da designação temporária para
funções de magistério indica a necessidade sempre presente
de complementação de quadros nesse setor. Assim, não seria
lógico permitir oue ocupantes de funções temporárias
aderissem ao PDV e manter a vedação aos servidores ocupantes
de cargos efetivos.
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Finalmente, deve-se relembrar o fato de aue O PDV se
destina à redução de gastos com o pessoal estável. Quanto
aos designados para o exercicio de funções temporárias, sua
relação com o Estado extingue-se automaticamente ao se
expirar o prazo inicialmente previsto no instrumento de sua
contratação ou, a critério da autoridade, em ato motivado,
se assim o exigir o interesse público. E o que dispõe o 5Q
do art. 10 da Lei ng 10.254, de 20/7/90.
Não se justifica, portanto, a inserção dos temporariamente
designados para funções de magistério em um programa
especificamente voltado para a redução de custos com cargos
efetivos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto
parcial oposto à Proposição de Lei nQ 13.100.
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.
João Leite, Presidente - Clêuoer Carneiro, relator -

Antônio Geraro.
PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI

Ng 674/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto em análise
torna obrigatória a instalação de instrumento que permita
aos passageiros a visualização da velocidade do veiculo nos
ônibus de linhas intermunicipais.
Enviada à Comissão de Constituição e Justiça, esta opinou
pela injuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da proposição. Tal parecer foi rejeitado em
Plenário, e o projeto, então, encaminhado às Comissões de
Administração Pública e de Defesa do Consumidor, que
concluiram por sua aprovação.
Em obediência às normas regimentais, vem o projeto, agora,

a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição sob comento visa a tornar obrigatória a
colocação de aparelhos nos ónibus de linhas intermunicipais
que permitam aos usuários desse serviço público controlar a
velocidade desenvolvida por esses veículos.
Tal medida trará maior segurança aos passageiros, que
poderão controlar os motoristas, verificando se estes estão
obedecendo às normas instituídas pelo Código Nacional de
Trânsito e observando a sinalização das rodovias e a
velocidade permitida.
O projeto está em consonância com as disposições
constitucionais que proibem a realização de despesas que
excedam os créditos orçamentários. A proposição não provoca
nenhuma alteração no orçamento estadual, já que não enseja
aumento de despesa nem de receita para os cofres públicos. O
ônus da aquisição e da instalação do aparelho recairá sobre
as empresas concessionárias de linhas intermunicipais.
O art. 3g co projeto delega ao Departamento de Estradas oe
Rodagem øe Minas Gerais - DER-MG - a fiscalização do



o

E
o

o
.4

387

disposto na futura lei, órgão este devidamente aparelhado
para realizar tal controle.
Objetivando aprimorar o projeto e adequá-lo à realidade,

apresentamos ao final a Emenda nQ 1. que Substitui o valor
refer encial UPFMG por UFIR na imposição de multa, aplicando
o disposto no parágrafo único do art. lQ do Decreto ng
37.716. de 19/12/95, que estabelece que a UPFMG corresponda
a 48.98 de UFIR.

Conclusão
Em face do ex

p
osto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 674/96 no lQ turno, cor a Emenda ng 1. a seguir redigida.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4Q - O descumprimerto das disposições desta lei
irnoorta multa à empresa concessionária de linha
intermunicipal em valor correspondente a 490 (quatrocentos e
noventa) UFIR5. a favor do órgão concedente, por ônibus em
situação irregular..
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Glycon Terra D into - Marcos Heiêrio.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 865/96

Comissão de Constuiçào e Justiça
Relatãrio

O projeto de lei em epigrafe, que dispõe sobre a ocupação,
o uso, o manejo e a conservação do solo agrícola e dá outras
providências, ê de autoria da Comissão de Agropecuária e
Política Rural.
Publicada em 22116/96, a matéria foi distribuída às

Comissões competentes para receber parecer, nos termos ao
art. 195. c/c O art. 103, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cabe-nos examinar a proposição cuanto aos

as pectos oe juridicidace, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

O emprego de técnicas inadequadas na exploração econômica
do solo agricola traz como conseqüência a baixa
produtividade da terra, além de causar impactos desastrosos
ao meio ambiente. Na tentativa de resolver esses problemas,
o projeto da Comissão de Agrooecuária e Politica Rural visa
a estabelecer mecanismos que possibilitem melhor
aproveitamento e preservação do solo agricola, com especial
atenção para a identificação, pelo poder público estadual,
de áreas de risco de erosão e desertificação. com  vistas a
sua recuperação e proteção. Para tanto, deverá ser feito o
mapeamento de regiões em aue a conservação de solos é
prior i aace.
Com efeito, o projeto trata de dois temas: política rural e
direito ambiental, conjugadamente, o q ue é bastante comum no
direito moderno, que se pauta cada vez mais pela
interdisciplinar iedade.
Examinando a matéria sob a ótica dos preceitos
constitucionais, constatamos que o art. 248 da Constituição
Estadual incumbe ao Estado formular, por meio de lei, a
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política rural, observadas, entre outras, as seguintes
diretrizes: implementação de programas de controle de
erosão, de manutenção de fertilidade e de recuperação de
solos degradados; incentivo ao uso de tecnologias adequadas
ao manejo do solo; repressão ao uso de anabolizante e ao uso
indiscriminado de agrotõxico.
È oportuno salientar a consonância do projeto com a Lei flQ

''.405, de 29/1/94, que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento agrícola e dá outras providências. Na
verdade, a proposição aborda com maior abrangência a questão
do uso e da ocupação do solo agrícola do ponto de vista
ambiental, aperfeiçoando, pois, a legislação em vigor.
No que tange ao direito ambienta]. a competência
legislativa do Estado membro encontra respaldo no art. 24.
VI, da Constituição Federal. Por outro lado, importa
observar também o disposto no art. 225, '5 lQ, III e V, da
Lei Maior. Segundo esse dispositivo, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é bem ae uso comum do povo e
essencial á qualidade de vida, devendo o poder público, nas
diversas esferas de governo, definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos e controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias oue comportem risco para a vida, a Qualidade de
vida e o meio ambiente. Tais comandos justificam o dsposto
no art. 13. 3, do projeto, que obriga o Estado a declarar
de preservação permanente, sem ônus para o proprietário.
área recuperada que não apresente condições de
aproveitamento agrícola. Convalidam ainda o preceito
constante do art. 5Q da proposição em exame, por meio cio
qual se pretende submeter a utilização do solo agrícola. nas
áreas consideradas prioritárias ou de risco, à anuência do
órgão responsavel pela condução da política de conservação
do solo no Estado.
Registre-se, ainca. que a Lei Federal ng 6.938. de 31/8/81,

que dispõe soore a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências, recepcionada pelo ordenamento constitucional.
tem entre seus objetivos a racionalização do uso do solo e a
recuperação de áreas degradadas, bem como a proteção de
áreas ameaçadas de degradação, conforme prescreve o art. 2g,
II, VIII e IX.
Quanto á iniciativa parlamentar, não vislumbramos óbice. As
matérias tratadas no projeto inserem-se no contexto daquelas
de competência concorrente a que alude o art. 65. "caput'.
da Constituição do Estado. Entenoemos, porém, Que
necessário apresentar emenaas com vistas a tornar alguns
dispositivos mais maleáveis e condizentes com o principio
constitucional que assegura o livre exercido das atividades
econômicas. Com esse propósito, apresentamos, na conclusão
deste parecer, as Emendas ns 1 a 8.

Conclusão
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Isso oosto, concluímos pela :uriÓc1aaae, pela
constitucionalidade e ceia legalidade do Projeto de ei flQ
865/96 com as Emendas flQS 1 a 8, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprima-se do art. 2ç a expressão "tais como parcelamentos
urbanos. industriais ou comerciais. parques e reservas
florestais e estradas e rodovias

EMENDA Ng 2
Dê-se ao inciso V do art. 4ç a seguinte redação:
"Art. 4g - ....................................
V - recomendar formas de tecnologias a serem aplicadas nas
regiões consideradas prioritárias.".

EMENDA No 3
Dê-se ao "caput" Co art. 5g a seguinte redação:
"Art. 5Q - Pa r a a correta utilização do solo agrcola nas

áreas consideradas prioritárias ou de risco será elaborado
plano técnico de manejo, o qual deverá estar em consonância
com as recomendações do órgão responsável pela condução da
política de conservação do solo do Estado.".

EMENDA NQ 4
Acrescente-se ao final do art. 6g a expressão
respeitadas as caracteristicas peculiares dos diversos tipos
de solo de cada propriedade.

EMENDA P40 5
Suprimam-se os incisos II e IV do art. 8g, renumerando-se

os remanescentes.
EMENDA Ng 6

Dê-se ao a r t. 10 a segunte redação:
"Art. 10 - As ocras r ealizadas pelo poder público ou por

seus delegatários em propriedade rural particular deverão
obedecer a um plano de controle de erosão e de suas
conseqüências, sem crejuizo do estipulado no Estudo de
Impacto Ambientai - EIA - e no Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA -, previstos em lei.
Parágrafo único - O plano de que trata este artigo deverá
prever indenização ao proprietário, no caso de haver dano em
cecoréncIa das obras realizadas em sua propriedade.".

EMENDA No 7
Suprimam-se os l.f 2g e 3g do art. 13, transformando-se o

seu lg em parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 13 - ..............................
Parágrafo único - Em caso de omissão por parte ao
responsável pelo dano, o poder público estadual poderá
promover a desapropriação da propriedade no seu todo, nos
termos da lei, a fim de executar as obras necessárias ã
recuperação das áreas degradadas.

EMENDA No 8
Acrescente-se, no art. 14, a expressão "terão favorecimento
fiscal e' logo após a expressão "plano técnico especifico".
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. 2 reslaenre - Arnaao Penna, relator -
Anivaldo Coelho - Alencar da Silveira Júnior - António
Genaro.

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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P4Q 901/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Raul Lima
Neto, tem por objetivo disciplinar a condução de animais nas
rodovias pertencentes à malha viária do Estado.
Publicado em 7/8/96. foi o projeto distribuído a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
• art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob comento pretende estabelecer normas para que

• transporte de animais pelas rodovias do Estado seja feito
com a segurança necessária.
Para tanto, estabelece os procedimentos a serem adotados em

s i tuações específicas e as penalidades a q ue estão sujeitos
os infratores.
A jurisprudência oriunda das mais diversas Cortes de
justiça do Pais deixa clara a responsabilidade civil do
Estado pelos danos causados a terceiros em decorrência de
acidentes, dada a presença ce animais ou seu transporte de
forma inadequada em vias públicas.
Diante desse fato, torna-se necessário o disciplinamento da
matéria por lei, o que resultará em menor número de
Sinistros, com conseqüente economia de recursos e diminuição
de problemas nas vias de tráfego.
Observa-se não haver nenhum impeditivo de ordem
constitucional ou legal à aprovação da proposta por esta
Casa Legislativa.
Prevalece, no caso em discussão, a norma do art. 25,
da Carta da República, que reserva aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas em decorrência de
preceitos constantes naquele texto.
Não obstante, decorre das próprias disposições do Codgo

Nacional de Trânsito a necessidade de intervenção do Estado
para regulamentar o uso das estradas pertencentes à sua
malha viária e adotar medidas que visem à segurança no
trânsito.
Inexistinco, ainda, restrições quanto á iniciativa para
inauguração do processo legislativo, entendemos pertinente a
aprovação da proposta, que deverá ser aprimorada no que
concerne ao mérito pelas demais comissões que a apreciarem.
E oportuna, no entanto, a apresentação do Substitutivo flQ
1, que faz parte deste parecer e tem o objetivo de adequar o
texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e cela legalidade do Projeto de Lei flQ
901/96 na forma do Substitutivo nQ 1. a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre o transporte de animais nas rodovias

estaduais.
A Assembléia Legislativa ao Estado oe Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O transporte de animais em rodovia estadual será
feito em veículo apropriado para esse fim.
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1 Q - A condução de animais por Outros meios seca
permitida em pequenos percursos na forma do regulamento
desta lei e mediante a apresentação de guia emitida pelo
órgão competente.

- O transporte e a condução de animais nas rodovias
estaduais, nos termos desta lei, sujeitam-se, ainda, ás
normas aplicáveis de natureza fiscal e tributária e de
segurança no trânsito.
Art. 2g - O infrator desta lei sujeita-se ás seguintesp
enalidades. Que podem ser aplicadas cumulativamente:

- multa correspondente a 100 UFIRs;
II - apreensão do animal e pagamento das despesas

decorrentes do transporte e da guarda do animal pelo órgão
competente.
Art. 3g - O p ropr ietário de animal encontrado em rodovia

estadual sem condutor está sujeito ás penalidades descritas
no artigo anterior, sendo a multa cobrada em dobro.
Art. 4g - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênios com entidades de direito DüDliCO ou privado
visando á guarda aos animais apreendidos.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 6ç' - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Antônio Genaro - Anaidc Penna.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 613/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatã- io
De autoria ao De p utado Jorge Eduardo ce Oliveira, o Projeto

de Lei nQ 613/95 dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo
Governo do Estado com vistas a orientar os alunos deig e 2g
graus da rede de ensino público estadual e dá outras
provi dénc ias.
Aprovada no 1Q turno, com as Emendas ns 1 a 3, esta ultima
na forma da Subemenda ng 1, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer para o 2g turno, cabendo-nos
ainda elaborar a redação ao vencido. Que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme opinião expressa por esta Comissão na discussão da
matéria no lg turno, o projeto de lei em análise não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário á
Sua aprovação.
A opção por medidas profiláticas, além de preservar a vida,

evita os altos gastos com o tratamento, de responsabilidade
do Estado.
As ações educativas propostas no projeto poderão ser
implementadas com a utilização dos recursos humanos e
materiais disponíveis no Estado, sem a necessidade de se
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criar nova estrutura para esse fim. As ações de diagnóstico
dar-se-ão no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 613/95 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.

 

Miguel Martirii. Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Marcos Helénio - Clycon Terra Pinto.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 613/95

Dispõe sobre meci:as a serem aaotacas pelo Governo ao
Estado de Minas Gerais com vistas a orientar os alunos de ip
e 2g graus da rede de ensino público estadual e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - O Estado acotará medidas para orientar os alunos
de lQ e 2g graus da rede de ensino público estadual sobre o
perigo das doenças infecto-contagiosas, sexualmente
transmissiveis ou não, especialmente a AIOS e a tuberculose.
além da lepra. dengue, febre amarela. le p tospirose e outras.
Art. 2Q - As medidas educativas terão por objetivo orientar
e esclarecer os jovens alunos Sobre os meios de
contaminação, evolução e profilaxia das doenças, por meio de
medidas educativas como palestras, cartazes, videos,
exposições e seminários.
Art. 3Q - O Estado desenvolverá ações no sentido de que as
unidades do Sistema único de Saúde - SUS - sejam equipadas
para diagnosticar as doenças de que trata esta lei.
especialmente a AIDS.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 654/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
estudo dispõe sobre o sistema de revista nos
estabelecimentos penais do Estado e dá outras providências.
Aprovado no 1Q turno Sem emendas, retorna o projeto a esta

Comissão para receber parecer no 2g turno.
Fundamentação

A instalação de cetectores de metais nos presídios do
Estado, para coibir o ingresso de qualquer tipo de arma e
droga nos estabelecimentos penais, é medida recomendável, ao
lado de outras exigências a serem cumpridas por visitantes
dos detentos.
AS cespesas necessárias à execução das medidas propostas
deverão ser cobertas pelos recursos previstos no orçamento
da Secretaria da Justiça, podendo, ainda, caso haja
necessidade, ocorrer abertura de créditos suplementares.
Como já foi esgotada a apreciação co mérito da proposição,
entendemos que essa deve prosperar e merecer a aprovação
desta Casa.
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Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 654/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Marcos Helênio - Geraldo Rezeride,
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 668/96
Comssão ce F isca l ização flnanceira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em

análise institui o Programa Mineiro de Informação e Apoio ao
Consumidor - PRÓ-CONSUMIDOR.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser

examinada no 2g turno.
Fundamentação

O projeto em apreço tem o objetivo de nstituir o PRO-
CONSUMIDOR, programa que visa ao aperfeiçoamento das
relações de consumo.
Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos q ue a
matéria não encontra óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário, pois não estabelece um patamar minimo para as
ações a serem obrigatoriamente implementadas pelo Estado, de
modo que este poderá fazê-las paulatinamente, de acordo com
a disponibilidade de recursos.
Ratificamos também nossa posição relativa ao custo do
programa, que será ampanente suplantado pelos beneficios
aele advindos, pois se reduzirão conflitos que implicam
perdas para a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aProvação cio Projeto de
Lei ng 668/96 no 22 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 755/96
Comissão de Fisca --ação flnance,ra e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n
755/96 altera a redação da Lei ng 11.977, de 10/11/95.
Aprovada no lQ turno na forma co Substitutivo nQ 1 com a
Emenda nQ 1. retorna a proposição a esta Comissão para que
seja elaborado o parecer de 2g turno e a redação do vencido,
que o integra.

Fundamentação
Instituido com o objetivo cie ajudar financeiramente as

vitimas de acicentes de trânsito, o Seguro Obrigatório por
Danos Causados por Veiculos Automotores - DPVAT - não vem
cumprindo sua função adequadamente até hoje.
Tal fato se deve, em grande parte, ao desconhecimento em
relação a esse seguro. Que onera os preços das passagens de
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ônibus sem que os passageiros a ele recorram nos casos de
sinistro.
Em nosso entendimento, a melhor solução para esse problema

é informar os passageiros sobre seus direitos. Dessa forma,
eles ficariam conscientes de que, quando compram uma
passagem, estão celebrando, concomitantemente, um contrato
de seguro contra acidentes, que os ressarcirá por despesas
decorrentes de qualquer sinistro que ocorra durante a
viagem.
Com essa providência, certamente aumentaria o número de
pessoas que se beneficiariam do seguro, o que é do interesse
público, pois o ónus de cuidar desses pacientes
freqüentemente acaba recaindo sobre o Estado, ao invés de
ser responsabilidade cas empresas de seguro contratadas.
Sob esse aspecto, entendemos que a proposição, além de
beneficiar o atendimento aos passageiros, reduziria as
despesas públicas, que seriam transferidas para empresas
or i vacas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 755/96, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.
Miguel Martini. Pres

i
dente - Marcos Helênio. relator -

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 755/96
Altera a redação da Lei nQ 11.977, de 10 de novembro de
1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Ficam acrescentados ao art. lQ da Lei ng 11.977.

de 10 de novembro de 1995, os seguintes f f 3g e 4g:
"Art. lg - .....................................
§ 3g - Os bilhetes de passagens de ônibus das linhas de

transporte coletivo jrïtermunicipal deverão conter, em seu
verso, as informações de que trata o "caput" deste artigo.
§ 4g - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor correspondente a 100
(cem) UFIRs. a ser aplicada pela autoridade administrativa.
conforme dispuser o decreto regulamentar.'.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 807/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 807/96. do Deputado Ivair Nogueira,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária aos Bairros Filadélfia, Marajoara e Olhos
d'Agua, com sede no Municipio ce Betirn.
Aprovado o projeto no lQ turno com a Emenda ng 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
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De acordo com o disposto no art. 196, f lg, do Regimento
Interno, cumpre-nos elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Os componentes da Associação Comunitária dos Bairros
Filadélfia, Marajoara e Olhos d'Água trapalham para oferecer
melhores condições de vida aos moradores cia periferia de
Betim, empreendendo, nesse sentido, iniciativas que lhes
possam proporcionar meios de lutar por seus direitos.
Por isso julgamos oportuno q ue a instituição seja aeclarada

Ce utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto cie Lei
ng 807/96 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no lo turno
PROJETO DE LEI No 807/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Bairros Filadélfia, Marajoara e Olhos d'Agua. com sede no
Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária aos Bairros F iladélfia, Marajoara e Olhos
d'Água, com sede no Município cie Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contráro.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 880/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei ng 880/96. de autoria do Governador do
Estado, altera dispositivo aa Lei ng 6.003. de 12/10/72.
Aprovado no IQ turno, o projeto vem agora a esta Comissão
para ser objeto ae parecer para o 2g turno, nos termos do
art. 196, lg. do Regimento Interno.

Fundamentação
A QCOO5iÇàO tem o objetivo de permitir à PRODEMGE prestar
serviços á iniciativa privada em determinadas condições,
pois a legislação em vigor restringe a área de atuação da
empresa ao âmbito da administração pública direta e
indireta, seja federal, estadual ou municipal
Como foi salientado no lQ turno, a proposição tem a mais
alta relevãncia para a administração estadual. Em
decorrência de sua aprovação, a PRODEMGE pretende obter, em
médio prazo, aumento oe R58.000.000.00 no faturamento. Para
1996. o volume da receita orçamentária estimada proveniente
de suas operações é de R$4.843.243.00.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 880/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 27 cie agosto de 1996.
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Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Geraldo Rezende Marcos Helênio.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 896/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela dá nova redação ao caput do art. 3Q da Lei nQ 12.082.
de 12/1/96.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma original,
retornando, agora, a esta Comissão para receber parecer de
2g turno, em obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Como foi salientado anteriormente, a proposição sob comento
visa a adequar a Lei ng 12.082. de 12/1/96, à realidade
instituída pelo Decreto ng 37.716, de 29/12/95, que
estabelece em seu art. l Q, parágrafo único, que a IJPFMC
corresponde a 48.98 de UFIR, substituindo o valor de
referência UPFMG po- UFIS.
Essa transformação, além de atender a esse comando legal,

visa a reduzir o valor cobrado pela infração cometida pelo
motorista que não usa o cinto de segurança. Tal redução se
ajusta á capacidade econômica do cidadão e vem demonstrar o
verdadeiro caráter da multa, que é coibir o cometimento de
infração e não, fomentar o incremento de receita do erário.
Saliente-se, finalmente, que a lei objeto dessa modificação
entrou em vigor no exercício de 1996, sendo que a
arrecadação da receita decorrente dessa multa está prevista
para o ano vindouro, não provocando nenhum impacto no
orçamento em vigor.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 896/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões. 27 ce agosto de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Glycon Terra Pinto - Marcos Heiénio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 800/96
Comissão de Redação

O Projeto ce Lei nQ 800/96, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com
sede no Município de Divino das Laranjeiras, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à pr

oposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 800/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Integração Municipal Divinense - 401Mb -, com sede no
Mun

i
cípio de Divino cas Laranjeiras.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com
sede no Municipio de Divino das Laranjeiras.
Art. 2Q - Esta lei entra em vicor na cata de sua

publicação.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de agosto de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão. relatora -

José Henrique.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA 180 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Ibrahirn Jacob

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto ae Lei n
932/96 - Requerimentos ngs 1.605 a 1.616/96 - Comunicações:
Comunicações cia Comissão Especial para Proceder a Estudos
para a Implantação, através dos Orgãos e Programas de
Atuação do Governo do Estado, da Plataforma de Ação,
Documento Reivindicatório Resultado ca IV Conferência
Internacional da Mulher e dos Deputados Carlos Pimenta e
Bilac Pinto - Questões de orcem; chamada para recomposição
de "quorum'	inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos; suspensão e reabertura da
reunião; existência de "quorum" para a continuação dos
trabalhos - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Miguel Martini,	Clêuber Carneio. Calos Pimenta, Raul Lima
Neto e Simão Pedro Toledo - ENCERRAMENTO	ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise

- Maria José Haueisen - Ibrahirn Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - António Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Meio - Dimas Rocrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo
José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo cie Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique
- Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Martirri - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - AS 14rii5min, a

lista de comparecimento registra a existência ce número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria. para oroceóer à leitura
da ata cia reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondênc ia
- O Deputado Carlos Pimenta, 1Secretário 'ac .noc, 1é a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Ademir Vicente da Silveira. Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba. encam

i
nhando recue r imerto co Vereador

Lauro Guimarães mediante O Qual solicita seja agilizada a
apreciação do Projeto de Lei flQ 309/95. que prevê o acesso
aos documentos produzidos durante o penado de 1964 a 1985.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei flQ 309/95.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador, encarninriarido cópia de matéria Qublicada no
jornal "O Globo' de 15/8/96, sobre o reconhecimento pelo
UNICEF dos beneficias proporcionados pela lei de
redistribuição do ICMS. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Da Sra. leda da Silva Melo e outros, funcionários do Quadro
Permanente das Escolas Estaduais Assis Resende e Conjurados
Resende Costa e aposentados, solicitando o empenho da Casa
no atendimento das reivindicações que apresenta. (- A
Comissão de Educação.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Alvaro Azeredo. Secretário da Casa Civil,

agradecendo convite para a reunião especial comemorativa dos
3000 anos de Jerusalém.
Do Sr. Israel Pinheiro Filho. Secretário de Transportes e
Obras Públicas, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat Automóveis
em Minas Gerais.

CARTÕES
Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado FeOera.

agradecendo o convite para a reunião especial comemorativa
dos 3000 anos de Jerusalém.
Dos Srs. Alysson Paulineili, Secretário de Agricultura, e
Paulo Newton Paiva Ferreira, Presidente do Instituto
Cultural Newton Paiva Ferreira, agradecendo o convite oara a
reunião especiai comemorativa dos 20 anos de : mDlafltação na
Fiat Automoveis em Minas Gerais.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 932/96

Declara de utilidade pública a Fundação Abraham Kasinski,
com sede no Mun i Ciio de Lavras.
A Assembléia Legisativa do Estado de limas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
ADraham Kasinski, com seae no Município de Lavras.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões. 23 de agosto de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com um importante trabalho desenvolvido, a

Fundação Abrabam Kasinski tem diretoria composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam. Funcionando há mais ae dois anos, a entidade
pleiteia ser declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. dc o art. 104. inciso 1. do Regimento
Interno,

REQUERIMENTOS
Ng 1.605/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Justiça e Liberdade, localizada no Municipio de Rio
Pardo de Minas, por seus 14 anos de existência.
NQ .606/96, dO Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Igualdade, Justiça e Trabalho, localizada no
Municipio de Sete Lagoas, por seus cinco anos de existência.
NQ .607/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Renovação e Progresso, localizada nesta Capital,
por seus 37 anos de existência.
NQ 1.608/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto ce congratulações com a Loja
Maçônica Esperança, Paz e Liberdade, localizada no Municipio
de Abre-Campo, por seus três anos de existência.
Ng 1.609/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de São João, localizada no Municipio de São
João do Manteninha. por seus 13 anos de existência.
NQ 1.610/96. do Deputado Wancierley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Mensageiros da Paz, localizada nesta Capital, por
seus 21 anos de existência.
Ng 1.611/96, ao De putado Wanaerley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus e Liberdade, localizada no Municipio de Montes
Claros, por seus 64 anos de existência.
NQ 1.612/96, do Deputado Wancerley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica José Baesso, localizada no Municipio de Guarani,
por seus nove anos de existência.
Ng 1.613/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto oe congratulações com a Loja
Maçônica Doze de Setembro, locaizada nesta Capital, por
seus 52 anos de existência.
NQ 1.614/96. do Deputado Wancierley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja



Maçônica Templários da Bela Vista, localizada no Municipio
de Mirabela, por seus dez anos de existência.
Ng 1.615/96. do Deputado Wanderley Ávila, Solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cavaleiros T emclárjos, localizada nesta Capital
por seus 19 anos ce existência.
NQ 1.616/96, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, em que pede

seja solicitada ao Governador do Estado a concessão ao Sr.
Abraham Kasinski do titulo de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais. (- Distribuicos à Comissão de Educação.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

Especial para Proceder a Estudos para a Implantação, Através
dos órgãos e Programas de Atuação do Governo do Estado, da
Plataforma de Ação. Documento Reivindicatório Resultado da
IV Conferência Internacional da Mulher e dOS Deputados
Carlos Pimenta e Biiac pinto.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, é evidente que
não temos 'quorum" para a continuação dos trabalhos;
portanto, solicito, de plano, a suspensão da reunião.

 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço a
recompos'ção de 'auorurn
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - E regimental
o pedido.A Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda á chamada dos Deputados. Com a palavra, a Sra.
Secretária.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados. Não

há "quorum" para a continuação dos trabalhos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
até que se co-igure o "quorum' para a continuação dos
trapalrios. Estão sus pensos os trabalnos ordinários.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.

A Presidência verifica, de plano, a existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos.
O Sr. Presidente - Corp a palavra, o Deputado Miguel

Martrn

 

O Deputado Miguel Martini° - S. Presidente, Srs.
Deputados, imprensa, pessoas presentes nas galerias, estamos
apresentando, hoje, um projeto de lei que muda
substancialmente os procedimentos pelos quais uma entidade é
declarada de utilidade pública estadual.
O parlamento, tal qual o conhecemos, nasceu na

modernidade, junto com o constitucionalismo e com o modelo
de democracia vigente até hoje. Durante sua história, a
instituição fez-se defensora das liberdades fundamentais do
ser humano onde quer que elas fossem ameaçadas pelo arbitrio
de mandatários prepotentes.

No mundo inteiro, busca-se, hoje, um novo padrão de
prática parlamentar, mais ágil e eficaz, que, conservando
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sua essência, se faça consentâneo com as exigências da
atualidade. No Brasil, durante o período autoritário, o
Legislativo foi mutilado em suas prerrogativas e
competências fundamentais, alijado do processo de formulação
das políticas públicas, relegado à posição de ator
coadjuvante no contexto nacional
A redemocratização devolveu a este Poder sua força e seu

prestigio. A Constituição de 1988 destruiu o mecanismo
perverso que esvaziava a instituição e a fazia despojada de
seu próprio sentido. O reestabelecimento do Legislativo na
olenitude de suas funções trouxe para o legislador novas e
importantes missões. Passamos a ocucar o centro da cena
política e a constituir o alvo das atenções e das esperanças
do povo. Isso representa uma responsabilidade tremenda: não
podemos decepcionar a população, sob pena de colocarmos em
risco o destino da democracia neste Pais. um povo descrente,
decepcionado e agredido em suas expectativas é terreno
fértil para os desígnios do primeiro tiranete de plantão.
Unia dupla tarefa nos é proposta: inserir-nos no movimento

mundial pela modernização do parlamento e corresponder à
confiança que os cidadãos depositam na representação popular
para abrir as portas de um novo tempo de desenvolvimento e
justiça.
Nos últimos tempos, a Assembléia de Minas vem respondendo

à altura aos desafios que nos têm sido postos por essas
novas realidades.
A parceria com a sociedade, manifestada concretamente nas

audiências públicas, nos seminários legislativos e em tantas
outras iniciativas semelhantes, tem conso l idado o nome cesta
Casa junto a suas congêneres. Voltamos a atuar ativamente,
em conjunto com a comunidade, interferindo de forma positiva
na formulação das políticas públicas estaduais. Aqui têm
sido produzidas leis sobre temas relevantes, leis de
qualidade que prometem efeitos benéficos sobre o crescimento
económico e social deste Estado. Preparamo-nos para
acompanhar cada vez mais de perto as ações de governo, com o
objetivo de exercer, com crescente competência, o múnus
fiscalizador, que é parte da essência mesma do parlamento.
Colocamo-nos cada vez mais em condições de exercer uma
fiscalização positiva, que não se esgota em criticas vagas e
gerais, mas que se faz por meio de sugestões construtivas,
aptas a orientar os rumos de Minas Gerais.
Temos muito o que fazer. Gr aças a Deus, temos muito o que

fazer neste momento histórico em que o Legislativo goza da
plenitude de suas prerrogativas e competências. Por isso
mesmo, não se pode deixar que esta Assembléia gaste tempo
com filigranas de cunho tipicamente administrativo.
Referimo-nos aos projetos de declaração de utilidade
pública. Assumidos num passado em que a instituição tinha
pouco ou nada a fazer, reduzida que fora a mero apêndice do
Executivo, assumidos talvez para esconder o vazio em que
caíra este Poder, os projetos de declaração de utilidade
pública perdem, gradativamente, o sentido. Entretanto,
pasmem os senhores: em 1991, os projetos para declarar de
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utilidade pública entidades flantrõpicas corresponderam a
45% da produção legislativa desta Casa. Em 1992,
corresponderam a 56%. Em 1993. a 56%. Em 1994, a 54%. Em
1995. a 47% e, só no primeiro semestre de 1996, a 49%. Ou
seja, metade do nosso tempo tem sido perdido declarando
entiaades de utilidade púb l ica. A tramitação de um projeto
de utilidade pública corre normalmente o trâmite de todas as
comissões, envolvendo técnicos, parlamentares, reuniões e
gastos excessivos que não se justificam mais nos tempos de
hoje.
Com cada um desses projetos despendeu-se todo um processo

de tramitação, envolvendo Deputados e funcionários,
discussões, votações, um esforço, enfim, que poderia ter
sido dirigido a questões cuja solução exige a presença
atuante da representação popular.
Nosso projeto pretende, em seu art. 5g, que a declaração

de utilidade pública seja feita por decreto, devolvendo,
assim, ao Executivo uma função claramente administrativa.
Preserva, entretanto, a responsabilidade do Deputado
enquanto mediador entre o povo e o governante, na medida em
que o decreto deve ser precedido da indicação de um
parlamentar estadual.
Não se esgota nisso a proposição. Estabelece critérios

definidos e rigorosos para a concessão do respectivo titulo
às entidades, de forma a se evitarem tropeços que, num
passado não muito remoto. contribuirarn para arranhar a
imagem desta Casa. Como uma de suas principais novidades, o
projeto acolhe um principio que atribui ao cidadão a
competência para fiscalizar as associações: o art. 7g
estabelece que Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer.
mediante representação fundamentada, a revogação de ato
declaratório de utilidade pública. Fica, assim, r e fo r çado o
papel aa sociedade enquanto instância fiscalizadora das
instituições. E oferecida aos mineiros mais uma oportunidade
para exercitar a cidadania.
Com essa iniciativa, pretendemos colaborar para a

valorização do Legislativo, para a construção da consciência
cidadã e para a solução de uma questão que não pode mais
esperar. Por isso, temos a certeza de que nossa proposição
será acolhida pelos nobres pares e sancionada pelo
Governador, colocando um termo aos problemas que costumam
ser ocasionados pelo atual processo de declaração de
utilidade pública.
Para finalizar, Sr. Presidente, aueremos destacar a

importância do Projeto para esta Casa, uma vez que va'
permitir que os parlamentares evitem perder tem po com coisas
menos importantes, sem alterar todo esse processo, sem
impedir a liderança dos parlamentares nas suas regiões,
junto às suas entidades, junto, enfim, á sociedade mineira.
Queremos, apenas, conseguir mais agilidade. Em muitos

casos, os Deputados mais afoitos pedem, inclusive, a
tramitação em regime oe urgência para o projeto de
declaração de utilidade pública. Com isso, Sr. Presidente,
queremos valorizar ainda mais esta Casa, que tem se
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destacado como uma tias melhores Assembléias do Brasil e que
recebeu a aprovação de 65% da população mineira. Com
certeza, esta Assembléia será muito mais valorizada e
reconhecida a partir da aprovação desse projeto. Com
certeza, os pares desta Casa, sensibilizados que são e
conscientes da sua missão, estarão me aando esse apoio e
aprovando esse projeto. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente e Srs.

Deputados, falarei sobre eleições em tempo de real - pão e
água.

Esta é uma eleição que se configura diferente. Não só nos
seus aspectos político-eleitorais, mas também nos aspectos
sociológicos e antropológicos. A defesa da cidadania é a
tônica, a voz e a força do povo são o fermento.
Longe, bem longe está ficando a figura do coronelão, chefe

inconteste dos currais eleitorais. Está indo de roldão o
tempo em que o grito do catio eleitoral repercutia, era
Ouvido e respeitado.

O que é mais importante hoje, ao povo, é o social, que
toma dimensão maior quando, deixando o fisiologisrno e a
ajuda demagógica que passa a significar esmola, se firma
como atendimento direto e de direito às comunidades, que, às
vezes, têm problemas simples mas de excepcional relevância.
Ora é a água que é suprida, ora são a luz e a energia que
ampliam perspectivas, é o trator agrícola que incentiva a
produção, é a escola ou o posto de saúde que são criados
once nunca existiram ou o asfalto, tão sonhado por todos,
que cobre as ruas. A crueza das carências básicas está sendo
sentida na pele e é um desafio permanente ao homem público.
As elites estão em baixa, e os que se encastelam em

privilégios, fatalmente condenados. O poder está sendo
redisCut ido e contestaco. Há visíveis sinais de que o povo
quer votar contra o Governo. Assim o fazenco, tem-se a
impressão e a sensação de alívio ou, até mesmo, a crença
renovada de que a alternância é salutar e oxigena o poder.
Busca-se uma política de resultados. Não há mais lugar para
os demagogos, e a execração dos corruptos toma contornos de
guerra santa. Política tem que significar decência. politica
tem que ter competência, política é trabalho sério.
"Slogans" como "rouba mas faz". "não faz nada mas é
bonzinho' ou o louvor à arte de engolir sapos já eram. Os
sapos têm que ser vomitados e jamais descerem goela abaixo.
A lisura, a transparência, a seriedade e a honradez são
exigências minimas e não mais virtuces excepcionais. O
processo é gradual, mas está ocorrendo com firmeza. O
processo é lento, mas importante e efetivo, já que
civil izatõrio.
Em tempos de real, as eleições estão sendo feitas a pão e

água. Os governos sérios não fazem investimento político com
o dinheiro do povo, conspurcando a democracia, ao arrepio da
lei e da justiça. Em tempos ce real, não há dinheiro para os
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compradores de votos humilharem com intensidade a pobreza e
o sofrimento de nossa gente. Em tempos de real, os
"anõezirihos" já não se agigantam tanto na corrupta ação dos
que vivem se locupletando com o suor e o sangue da Pátria.
E assim que eu vejo esta eleição: diferente por sua

própria natureza, singular pela inusitada situação, sem
dinheiro, quer do Governo. Quer ce empreiteiros, quer ce
pa r ticulares. Uma eleição a pão e água, mas que, certamente,
se revigora em si própria e sinaliza comportamentos
diferentes para uma democracia nova. Democracia onde a forma
do povo vai prevalecer e governar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente. Sras.
Deputadas, S r s. Deputados, senhores visitantes, quero.
iniciaimente. apresentar nosso profundo sentimento ce
tristeza pelo falecimento do médico montes-clarense Djalma
Guimarães, de pouco mais de 40 anos de idade. Sua morte
prematura chocou a cidade de Montes Claros, principalmente
seus amigos e clientes. Apresentaremos uma comunicação da
qual daremos ciência a sua esoosa. Pra. Silvia, aos seus
quatro filhos e aos seus famliares. Montes Claros, hoje,
acorda um pouco mais triste com a perda do nosso colega, o
grande médico Djalma Guimarães.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, qualquer processo de

privatização, seja ele ao nível de Estado ou ao nível da
nossa Nação, tem que obedecer a um ritual que não pode ser
apenas para a valorização, para o ganho do Estado, em
detrimento de sua população. NO caso do Estado de Minas, Que
entra no processo de privatização ca Compannia Vale do Rio
Doce, entendemos ser necessário que o Estado e a população
saiam ganhando com isso.
Hoje, estamos diante de outro processo de privatização que

interessa a toda a Nação: é a privatização da Rede
Ferroviária. A região Norte de Minas Gerais, ao ser
anunciado o processo de privatização dessa companhia, foi
tomaca de surpresa com a desativação CO chamado trem
baiano', que faz o transoorte de nassageiros e interliga os
Municípios de Monte Azul. Mato Verde e Montes Claros. Trata-
se ce um dos principais serviços prestados pela Rede
Ferroviária à região.
No dia 3/9/96. esse trem fará sua última viagem. A

supressão cessa linha fere profundamente o interesse popular
daquela região. Para que os senhores tenham idéia da
importância do "trem baiano para nós, norte-mineiros, é
necessário dizer que ele serve diariamente a centenas de
pessoas que moram nesse rincão do Norte de Minas. Uma
passagem de Monte Azul a Montes Claros, pelo trem, custa á
população R$2,30. A passagem pelo transporte rodoviário
custa R$ 1 16,00. São centenas de pessoas que usam o trem para
comercializar os seus produtos em Montes Claros. As pessoas
que fazem uso desse transporte levam o requeijão, a farinha,
o mel, o doce e produtos hortifrutigranjeiros para serem
comercializados em Montes Claros. Elas saem na parte cia
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manhã, retornando ã tarde, e o percurso oe Monte Azul a
Montes Claros lhes custa pouco mais de R$5.00. Ao se
anunciar o processo de privatização, a primeira medida
tomada foi a paralisação da linha ferroviária de transporte
de passageiros de Monte Azul a Montes Claros. Isso vem
reforçar, Sr. Presidente, nossa preocupação ao se analisar o
processo de privatização. E necessário que sejam levados em
conta os interesses da população. O simples fato de se
privatizar para desonerar o Estado, para trazer mais
recursos para o Estado, sem olhar os interesses da
população, é um aspecto que precisa ser analisado. E bem
verdade que para se administrar ce forma ágil o Estado e a
Nação é necessário que alguns serviços e bens passem para as
mãos de terceiros. Mas os Deputados Estaduais e Federais
precisam colocar-se ao lado cia população.
Sr. Presidente, nos últimos anos, todas as medidas

tomadas, para ajudar o Estado e a Nação, respaldadas no
aumento da arrecadação estadual e regional, vêm de encontro
aos interesses da população norte-mineira. Acabamos de
deparar com a medida do Governo do Estado que, ao priorizar
as 10 emendas regionais, as 10 emendas estaduais, retira a
que previa o asfaltamento da estrada Januária-Manga-
Montalvânia. Não entendemos por que uma região das mais
pobres cie Minas, que sofre a pior seca dos últimos 10 anos.
estando há 11 meses sem chuvas, uma região onde impera a
fome, a desesperança e o sofrimento, seja, ainda, assolada
por medidas governamentais tomadas em detrimento de seus
justificados interesses. Assistimos, na semana passada, a
quadros tristes e lastimáveis, ao percorrermos a região
Norte de Minas. Eram situações ocasionadas pela seca, pela
fome, pela miséria e pela falta de empregos. Tivemos a
oportunidade de visitar algumas propriedades rurais e
constatarmos que, há pouco tempo, serviam à subsistência de
famílias, e, hoje, não possuem mais um só animal, uma só
plantação, passando por reais dificuldades.
Estamos preparando um documentário a respeito da fome, da

seca e da miséria no Norte de Minas Gerais. Vamos convocar a
imprensa mineira para que veja o nosso documentário e
constate o absurdo representado não só pela miséria, mas
também pela falta da presença do Governo do Estado e ao
Governo Federal na região Note de Minas.
Estivemos em casas em que, há pouco tempo, as pessoas

tinham o que comer. Hoje, nessas mesmas casas, elas não
contam nem com os alimentos mínimos necessários à sua
subsistência.
Vamos convocar a grande imprensa a fim de mostrar esse

documentário e chamar a atenção para o que realmente
acontece na região Norte de Minas Gerais. Talvez, com a
ajuda da imprensa e dos Srs. Deputados, possamos alertar a
sociedade mineira, as pessoas que governam, as pessoas que
têm o poder de decidir.
Nessa mesma visita. Srs. Deputacos, pudemos constatar um

grande absurdo que se comete. Tivemos a oportunidade de ver
Prefeituras que receberam cestas básicas ao Governo Federal.
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por meio do Programa de Mobilização das Comunidades,
estocarem as cestas para poder distribui-Ias às vésperas das
eleições. Vamos denunciar esses Prefeitos, porque é o pior
crime que se pode cometer contra pessoas necessitadas de uma
ajuda maio" de nossa parte e do Governo do Estado.
Gostaria de saDe" se o Deputado Raul Lima Neto gostaria ce

fazer um aparte.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Muito obrigado.
Gostaria de usar o tempo restante, oue V. Exa. tão
gentilmente me cede. para citar um fato. Viajávamos uma vez.
e acho que V. Exa. estava no avião, para Itacarambi,
juntamente com o Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia.
Numa atitude característica de sua pessoa, muito
transparente, muito honesta, pois é uma pessoa que fala o
que pensa, ele disse aue não era viável o asfaltamento das
estradas ce Januária, passando por Manga. Montalvânia e
Juvenilia, uma vez aue não naveria retorno, que seria um
gasto dispendioso para os cofres públicos da União e do
Estado. Então, disse-lhe que ele desconhecia a riqueza que é
o nosso Norte de Minas, o seu potencial turistico. Ele dizia
que não haveria retorno. Mas temos belezas cénicas ali que
não se encontram em Outros lugares, talvez rio mundo, como a
Ve r eda do Gibão, o Rio Cochá, o Rio Carrrnanha. as grutas de
Montalvânia. Aquelas terras podem ser impróprias para alguma
cultura que exportamos, mas são terras próprias para frutas.
V. Exa. há de concordar que a manga-rosa, por exemplo, é a
manga mais saborosa e mais cheirosa do mundo. Poder-se-ia
exportar a manga-rosa para qualquer lugar do mundo. O que as
autoridades não observaram, ainda, é que o Norte de Minas é
um potencial de riquezas, e está-se deixando passar a
oportunidade de explorá-las. E. veja bem, não há indústrias
e não há retorno porque não há estradas. Evidentemente, não
havendo como escoar a produção, não há incentivo. Não há
estrada. Por isso, não há produção. Aquela rocova,
evidentemente, é necessária.
Eu me alinho com V. Exa. na defesa do Norte de Minas, e

oue os nossos governantes entendam que Gerais precisa do
apoio do Governo. Porque Minas, volto a dizer, fica até a
sua terra. Minas fica até Montes Claros. De Montes Claros
para iã é Gerais. E. lá. começam as ricas e lindas terras em
q ue o nosso Gove"ro pecisa aDicar recursos. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte do Deputado
Raul Lima Neto e concedo aparte ao Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço ao nobre

Deoutado Ca"los Pimenta este aparte. Gostaria, também. de
Qarzicipar ca preocupação de V. Exa. no que toca à supressão
co ramal ferroviário Que une Monte Azul a Montes Claros.
Devido à essa visão rodoviária que o Brasil assumiu desde os
idos do Governo Kubitschek, acredito que, realmente, o
Brasil não poderia parar no tempo e, por conseguinte, não
poderia entrar na rota do progresso se. realmente, não
adotasse uma politica rodoviá r ia, com a instalação de
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montadoras de automóveis no Pais, que foi o simbolo
desenvolvimentista de .iK.
Por Outro lado, essa política de rodovias matou parte das

poucas ferrovias que havia e que vêm sendo suprimidas nos
últimos trinta anos, sob a alegação de que os ramais são
deficitários. Creio que ceve ter ocorrido isso no caso de
Monte Azul-Montes Claros.
As rodovias trouxeram o progresso, mas trouxeram, também,

muita desgraça, desgraça essa que atinge mensalmente
centenas de lares brasileiros, devido à precariedade de
nossas rodovias e ao despreparo de nossos motoristas.
Realmente, a mortandade e a mutilação que têm acontecido em
nossas rodovias é grande. Lamento a supressão de mais um
ramal ferroviário e, como V. Exa. , estou também preocupado
com a onda privatizante. Sempre temos questionado até que
ponto a privatização trará um progresso harmônico, como no
caso de uma empresa assumir um setor ferroviário oo Norte de
Minas e cortar um ramal deficitário. Como nas nossas
ferrovias, rodovias e Outros setores, o setor cas
telecomunicações também apresentaria problema semelhante com
a privatização, pois não haveria interesse de se fazerem
investimentos nos locais ermos ou grotões, já referidos pelo
saudoso Tancredo Neves. Muito obrigado pelo aparte.
O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a intervenção do

Deputado Marco Régis. Quero deixar clara nossa posição,
porque estou cansado de vir a esta tribuna para fazer
denúncias absurdas contra o Governo. Como não temos força
para mover o Governo com relação a esses problemas de nossa
região, vou passar a fazer denúncias formais e documentadas
sobre a discrepância entre o tratamento dado ao Noroeste, ao
Vale do Jequitinhonha e ao Norte de Minas e a outras regiões
de Minas Gerais. Precisamos cia ação do Governo em nossa
região. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados

e Sras. Deputadas, não poderia deixar de dar respaldo ao
nosso companheiro Deputado Marco Régis, que abordou, nesta
Casa de parlamentares, um assunto muito importante: o
desrespeito e o descaso com o povo brasiieic em relação às
ferrovias é muito grande. Na verdade, somos um Pais de
interesses "cartelizados', onde tudo gira em torno da
iniqüidade dos cartéis. Sabemos que as ferrovias são bem
mais baratas que as rodovias e que esse meio de transporte é
mais rápido, amplo e seguro. Os países do primeiro mundo
estão assentados em ferrovias e não em rodovias, embora
tenham mais rodovas que o nosso Pais. Entretanto, não
interessa às montadoras de automóveis a implantação de
ferrovias. O Brasil importa muito petróleo e não interessa
nem mesmo á Petrobrás e à refinaria que tenhamos o Pais
assentado sobre ferrovias. Nobres Deputados esses
interesses, q ue, muitas vezes, esbarram nos genuínos
interesses politicos, não permtem aue o nosso Pais pare
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para refletir e tomar a posição mais acertada, que seria
aplicar em ferrovias.
No entanto, nobre Deputado Marco Régis, isso em nada

afasta o fato de que o nosso Norte de Minas - quando me
refiro ao Norte de Minas falo do São Francisco, falo das
Gerais - é tão esquecido e precisa ser lembrado pelas nossas
autoridades, no sentido de prover de estradas e de asfalto
as cidades tão importantes daquela região.

Acredito que as margens do São Francisco podem tornar o
Norte de Minas o celeiro do nosso Brasil. Aquelas terras
produzem tudo o Que cesejarmos plantar, corno trigo, uva,
maçã, manga. Aquelas areias das margens do São Francisco são
riquíssimas para a produção øe melancia, melão, laranja, as
nossas laranjas, que não são iguais às laranjas do Rio de
Janeiro e de São Paulo. pois elas, realmente, têm gosto de
laranja e, po esse motivo, podem ser exportadas para o
mundo inteiro. Enfim, não se produz al porque, além de não
haver nenhum tipo de incentivo, não existem meios para se
escoar a produção, pois não ternos estradas. No entanto, a
construção de estradas já foi não só prometida por
politicos, mas também tem feito parte de emendas ao
orçamento.
O nosso Presidente, De putado Agostinho Patrús, foi autor
e uma emenca, a meu pedido, logo que eu fui eleito Deputado
Estadual. Naquela época, ele ainda não era Presidente desta
Casa, mas era o homem selado para o ser. Na oportunidade,
solicitei que ele colocasse na emenda do orçamento um
Projeto de sua autoria, que seria sobre o asfalto para a
estrada de Januária a Juvenilia, isto é, .januária,
itacarambi, Manga, Missões, Montalvânia e Juvenilia. O nosso
Presidente atendeu ao meu pedido e o projeto, que foi
aprovado. No entanto, entre ser aprovado e ser realizado
existe uma diferença enorme, são Outros Quinhentos.

Portanto, quero apenas lembrar a V. Exas. que, na verdade,
na um descaso por parte cas nossas autoridades para com o
povo norte-mineiro, que tem sido esquecido, mas que é um
povo correto, um povo bravo, um povo feliz porque mora
naquela região, e que, sem dúvida alguma, trará muitas
felicidades para todo o nosso Pais no momento em que ali
existirem investimentos na produção, além de estradas para
escoar essa produção. Digo que aquele povo trará felicidades
para o nosso Pais porque se trata de uma região que tem um
potencial turístico incomum, como as águas cristalinas dos
rios Carinhanha. Pandeiros, Cochá e Gibão, além da pesca, da
fauna e da ictiofauna. Enfim, é preciso voltarmos as nossas
atenções para esse potencial r'i q uissimc para todo o Brasil,
Para todo o povo, que é o Norte de Minas. Muito obrigado.
Presidente Agostinno Patrús, pela vossa bondosa paciência.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Sr. Presidente, o

Deputado Raul Lima Neto nos deu a informação de que, na sua
campanha para Presidente da Assembléia, V. Exa. assumiu o
compromisso de colocar no orçamento a emenda relativa ao
asfaltamento da estrada iganao Manga a Juver.iia,
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O Deputado Raul Lima Neto - Ele ainda não era candidato a
Presidente. Eu usei a expressão selado para o ser porque. V.
Exa., como professo r de teologia, deve saber que o Salmo 139
diz: "Eu não era nascido ainda e os meus dias já estavam
contados e determinados pelo Senhor.'. Portanto, o Deputado
Agostinho PatrCjs já estava determinado a ser o Presidente
desta Casa. No entanto, foi na condição de colega e de homem
de alto espirito público que ele atendeu ao pedido deste
humilde Deputado, isto é, o asfalto para aquela estrada ae
Januãria a ,Juvenilia. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado simão Pedro

Toledo.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, senhores da imprensa, no dia
16/8/96, a cidade de Pouso Alegre foi palco de uma
importante programação promovida pelo Ministério Público do
Estado. O eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr.
Epamiriondas Fulgêncio Neto, implantou no Estado os Núcleos
de Estudos Jurídicos, com a finalidade de levar a atuação do
Ministério Público, também no plano cultural, a todas as
comarcas de Minas Gerais. Logicamente, participam desses
Núcleos os Promotores de Justiça. Sua atuação se faz através
de convênios firmados com a Procuradoria-Geral de Justiça e
com os vários cursos de direito existentes em todo o Estado.
Essa é uma medida realmente importante, da maior
significação, dada a extensão territorial do nosso Estado,
que dificulta a locomoção e o contato mais direto do
Ministério Público com o povo. Muitas vezes, também, o
isolamento impede o relacionamento entre os membros da
instituição e os cidadãos. Então, aquele órgão tomou a
providência de criar os Núcleos, com a finalidade de
descentralizar e interiorizar as atividades aos centros de
estudos. Através de reuniões que acontecem em várias
faculdades do interior e de publicações especificas voltadas
Para a atividade cultural, o Ministério Público se aproxima
ao povo mineiro, dando uma contribuição maior para o
aperfeiçoamento de seus membros e dos acadêmicos de direito
e aperfeiçoando, ainda, sua ação a serviço da justiça. Em
Pouso Alegre, no dia 16, tivemos uma série de promoções, e,
numa delas, na Faculdade de Direito local, foi instalado o
Núcleo de Estudos Juridicos, que homenageou merecidamente o
Promotor de Justiça. Dr. Carlos Ferreira Brandão. falecido
há alguns anos, o qual foi uma das glórias do Ministério
Público mineiro. pela sua inteligéncia. pela sua cultura
jurídica e pelas suas qualidades morais e intelectuais. No
mesmo dia, tivemos um painel sobre Juizaaos Especiais
Criminais, a cargo do Procurador de Justiça, Dr. Joaquim
Cabral Neto, da Juiza do Tribunal de Alçada, Dra. Jane
Ribeiro da Silva, e do Procurador, Dr. Carlos Henrique
Fleming Ceccon. Esse evento prosseguiu no dia seguinte, com
a apresentação de outros painéis da maior importância, uma
atuação do Ministério Público na área do Direito
Constitucional - o Ministér i o Pi.blico Junto ao T ribuna de
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Contas -, e os estudos foram encerrados com o tema Assuntos
Institucionais.
Quero registrar que o cargo de Diretor do Centro de

Estudos de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público
está entregue ao Procurador de Justiça. Dr. Antônio Lopes
Neto, que vem desenvolvendo um dos mais importantes e
relevantes trabalhos na área. Ele ja ocupou cargos
importantes no Ministério Público mineiro e, agora,
convocado pelo Procurador-Geral, vem realizando um trabalho
da maior expressão. Merecido destaque cabe também ao Dr.
Amando Prates, Presidente da Associação do Ministério
Publico, pela importante participação no projeto.
Com essa ação do Dr. Epaminoncas Fulgéncio Neto, o

Ministério Público toma uma iniciativa visando ao futuro e
já se antecipa ao inicio do novo Século, com providências
necessárias para levar o trabalho desse órgão para mais
próximo do povo.
Dessa maneira, presta relevante serviço não apenas

exercendo a atividade jurisdicional como também levando seus
membros a contribuir para a cultura juridica dos
univers

i
tários, com um trabalho magnifico e que merece o

nosso grande aplauso. Muito obrigado.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum para a cortinuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20 noras, nos termos co
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 29, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (
A ordem do dia anunciada é a publicada ria edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 131a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE AGOSTO DE 1996

Presidência dos Deputados Agost inhc Patrús
e Wanaer 1 ey Av i la

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): :e-rupção dos trabalhos -
Transformacao ca reunião p i 'ca em secreta - ReaDerura dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

o

 

 Vieira - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahirn Jacob
- Ermano Batista - Aiton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - António Andrade - Antônio Genaro - Antônio

o Roberto - Arnaldo Perna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivair
Nogueira - Ivc José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Henrique - José
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Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Olinto
Godiriho - Paulo Piau - Paulo Schettirio - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trópia

 

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Ibrahlm Jacob, 3g-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos
do edital ae convocação, a D resijéncia vai passar à 2a Parte
da reunião.

Interrupção dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Nos termos do 3p do art. 38 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe a reunião
extraordinária pública para transformá-la em secreta e,
conforme o disposto no 2Q do art. 38 do Regimento Interno,
suspende a reunião para que se retirem ao Plenário, das
galerias e das dependências contiguas as pessoas estranhas
aos trabalhos, inclusive os servidores da Secretaria da
Assembléia. Estão interrompidos os trabalhos.

Reabertura dos Trabalhos
O Sr.

 

 Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A
Presidência informa que esses permanecerão secretos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais. ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje. ás 20 horas, nos termos co edital ae convocação.
_evanta-se a reunião.

ATA DA 24 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As nove horas e quarenta minutos ao dia dez de agosto de mil
novecentos e noventa e cinco, comoarecern na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna e Carlos Murta, membros da Comissão ce
Constituição e Justiça: Arnaldo Penna, Geraldo Santanna
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB), Carlos Murta e Bilac Pinto,
membros da Comissão de Administração Pública. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
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Que proceda á leitura da ata da reunião anterior. Que, lida
e aprovada, é Subscrita pelos parlamentares presentes. A
seguir, o Presidente inorma Que, nos termos do edital de
convocação, a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lQ Turno do Projeto de Lei nQ 330/95, do Governador
do Estado, que cria a Medalha Presidente Juscelino
Kubitschek. Informa também que, nos termos regimentais, os
Deputados Simão Pedro Toledo e arnaldo Penna foram
designados relatores do referido projeto pelas Comissões de
Constituição e .Justiça e de Administração Pública,
respectivamente. Logo após, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Simão Pedro Toledo, relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, que emite parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Ato
continuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Arnaldo
Perina, relator pela Comissão de Administração Públ i ca, que
emite parecer pela aprovação do projeto na forma proposta.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Romeu Queiroz - Jorge
Eduardo de Olive i ra - Ajaimar Sva - Glirrar Machado -
Arnaldo Penna.
ATA DA 53a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezenove de agosto
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Glycon
T erra Pinto. Marcos Helênio. Jorge Eduardo de Oliveira e
Jorge Hannas (substituindo os dois últimos aos Deputados
Geraldo Rezende e C l éuber Carneiro, por indicação das
Lideranças do PMDB e do PFL. respectivamente). membros da
Comissão supracitada. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Mauri Torres e João Batista de Oliveira. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata ca reunião
anterior, que, lida e a provada, ê subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria da Pauta e a ouvir os convidados. Sra.
ledir Bambirra. Presidente da Federação de Associações de
Pais e Alunos, e Sr. Cristiano de Souza. Presidente da União
Colegial de Minas Gerais - UCMG -, que prestarão
esclarecimentos para subsidiar a apreciação do Projeto de
Lei ng 695/96. Na ausência do Deputado Clêuber Carneiro,
relator do Projeto de Lei flQ 674/96, o Presidente
redistribui essa matéria ao Deputado Romeu Queiroz. Na 2
Parte da reunião, o Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento solicitando inversão de pauta, de modo que o
Projeto de Lei nQ 695/96 seja apreciado após a audiência dos
convidados. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
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A fim de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei
ngs 879 e 862/96. ambos de autoria do Presidente, este passa
a direção dos trabalhos ao Deputaco Romeu Queiroz. que dá
prosseguimento à discussão desses projetos, dos quais foram
concedidas vistas ao Deputado Marcos Helênio em reunião
anterior. Encerradas as discussões e colocados em votação,
são aprovados o Parecer para o 2g Turno do Projeto de Lei ng
879/96 na forma do vencido no lg turno, e o Parecer para o

l Q Turno do Projeto de Lei ng 862/96 com a Emenda ng 1. Na
Presidência, o Deputado Miguel Martini concede a palavra ao
Deputado Glycon Terra Pinto, que emite Parecer para o 2g
Turno do Proleto de Lei ng 609/95 na forma do vencido no lg
turno, e ao Deputado Marcos Helênio, que emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei ng 738/96 na forma do
Substitutivo ng 1, da Comissão de Defesa Social, com as
Emendas ngs 2 e 3, ficando prejudicada a Emenda ng 1, da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Com a
palavra, o Deputado Romeu Queiroz, relator do Projeto de Lei
ng 674/96, solicita prazo regimental para relatar a matéria,
o que é deferido pelo Presidente. O Deputado Marcos Helênio
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei flQ 738/96 na
forma do Substitutivo ng 1, da Comissão de Defesa Social,
com as Emendas ngs 2 e 3, ficando prejudicada a Emenda ng 1,
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
dá prosseguimento à discussão do Parecer para o 1Q Turno do
Projeto de Lei flQ 741/96, que conclui pela rejeição do
projeto, do qual foi concedica vista ao Deputado Marcos
Helénio em reunião anterior. Colocado em votação, é o
parecer rejeitado. Nos termos do i 2Q do art. 138 do
Regimento Interno, o Presidente designa o Deputado Marcos
Helênio para elaborar o novo parecer. Com a palavra, o
Deputado Marcos Helênio emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei ng 741/96. que conclui pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1. da Comissão de
Administração Pública. E o parecer aprovaco. A seguir, a
Presidência convida a Sra. ledir Ban'birra para tomar assento
à mesa e concede a palavra ao Deputado João Batista de
Oliveira, autor do requerimento que suscitou a visita. Tendo
necessidade de se ausentar, o Presidente passa a direção dos
trabalhos para o Deputado João Batista de Oliveira. Com a
palavra, a Sra. ledir Bambirra dá inicio ao seu
pronunciamento acerca da matéria de que trata o Projeto de
Lei ng 695/96, conforme consta nas notas taquigráficas, e é
interrompida pela Presidência, que, verificando a falta de
"quorum", suspende a reunião para que se faça sua
recomposição. Persistindo a falta de "quorum", o Presidente
agradece a presença dos convidados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Ma r cos Helênio.
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAÇAO



As nove horas e cinco minutos co aia vinte e um ce agosto cc
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e Jorge
Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira Que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros cia Comissão presentes.
Em seguida, a Presidência distribui à Deputada Elbe Brandão
os Projetos de Lei ng 65, 270 e 288/95. 706 e 879/96. Passa-
se à 2a Parte cia Ordem ao Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre matérias sujeitas à deliberação
conclusiva do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 65 e 270/95. 706 e
879/96. Em seguida, é discutido, votado e aprovado o parecer
que conclu pela aprovação ao Projeto de Lei ng 288/95,
matéria ae deliberação conclusiva cas Comissões (relatora:
Deputada Elbe Brandão). Cumprida a finalidade ca reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.

 

Pauc Schettro, Presidente Ail:on Vilela - AntÕrio
Cena ro.
ATA DA 46p REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e um de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marco Régis. Jorge Eduardo de
Oliveira. LUiZ Antônio Zanto e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental o Vice-
Presidente, Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Luiz Antônio Zanto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a

• Presidência lê correspondência recebida pelo Secretário da
Saúde e Gestor do SUS, Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho,
Que encaminha à Comissão cópia do memorial enviado ao
Conselheiro do Tribunal cie Contas Mauricio B. Aleixo
referente à consulta sobre os Consórcios Intermunicipais de
Saúde. A seguir, a Presidência passa a discussão e votação
de proposições sujeitas à apreciação co Plenário da
Âssemp léia. A Presidência concece, então, a palavra ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator do Projeto de
Lei ng 718/96. no lg turno, que emite seu parecer pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação ao D lenário cia Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados.
no 2g turno, os Projetos de Lei nQs 686, 801. 821 e 804/96.
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este ultimo, na fornia do vencido no ig turno (relator:
Deputado Marco Régis): 756 e 803/96, este último, na forma
do vencido no lg turno (relator: Deputado Jorge Hannas);
794, 805, 822. 777 e 810/96, estes dois últimos, na forma do
vencido no lg turno (relator: Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira); 786/96 (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto). No
l Q turno, é aprovado o Projeto de Lei ng 463/95 (relator:
Deputado Luiz Antônio Zanto). Fazendo-se presente neste
momento, à reunião, o Deputado Carlos Pimenta assume,
regimentalmente, a direção dos trabalhos. Prosseguindo, o
Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 512/95, 736, 737, 752,
757, 759, 767, 769, 772 e 776/96, os quais são aprovados. A
seguir, a Presidência convida o Sr. Aulo Gomes Pereira,
coordenador do IV Seminário Mineiro sobre o Álcool e Outras
Drogas, a Sra. Mônica Abreu e o Sr. Carlos Augusto dos
Passos Martins. Diretores da Associação Sindical dos
Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais -
ASTHEMG - para tomarem assento à mesa. A Presidência dá
ciência ao Sr. Aulo Gomes do oficio da Comissão de Saúde e
Ação Social dirigido á Mesa da Assembléia e solicitando
patrocínio ou outra forma de auxilio para o empreendimento e
esclarece que o referido ofício lhe foi entregue
pessoalmente. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao
Sr. Carlos Augusto, que faz exposição sobre a situação dos
funcionários com contrato administrativo. Participam dos
debates todos os parlamentares presentes, conforme consta
nas notas taquigráficas. A Presidência, antes de encerrar a
reunião, solicita aos Diretores da ASTHEMG que enviem à
Comissão dados concretos sobre os servidores com Contratos
administrativos e os funcionários de outras autarquias que
prestam serviços á Secretaria da Saide, com a finalidade de.
posteriormente, marcar uma reunião conjunta com a Comissão
de Administração Pública, para que se analise a situação
desses servidores. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e
Parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
t rabal nos.
Sala aas Comissões. 28 de agosto ae 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo oe 0iivera -

Jorge Hannas - Marco Régis.
ATA DA 72 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete
oe agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helénio, Geraldo
Rezende e João Leite (os dois últimos em substituição aos
Deputados Antônio Andrade e Carlos Pimenta, respectivamente,
por indicação das Lideranças do PMDB e do Bloco da Maioria),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião tem por objetivo discutir
assuntos pertinentes à Comissão e solicita ao Deputado João
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Leite Que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Que.
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
Tendo em vista requerimento aprovado na reunião realizada no
dia 21/8/96, a Presidência constata o comparecimento dos
Srs. Orlando Dias da Silva, Presidente da Associação de
Usuários do Transporte Coletivo de Esmeraldas; Fernando
Manoel Pereira Lopes, Márcio Fonseca Quaresma, Adriano ae
Souza de Oliveira. Leopoldo Cândido Monteiro, Geraldo de
Jesus Alves, Darcy de Paula, e da Sra. Tânia Mana Fernandes;
dos Srs. Ozias Baptista Neto, Antônio Alves de Araújo e
Marcos Márcio Pereira, Diretor dos Transportes
Metropolitanos, Chefe de Assessoria de Atendimento aos
Usuários e técnico do DER-MG, respectivamente. Prosseguindo.
o Presidente registra a presença de Outros participantes e
explica que os convidados discutirão os problemas relativos
à operação das linhas de ônibus que servem o Município de
Esmeraldas, especialmente as que ligam esse município a
Betim, Contagem e Belo Horizonte. A Presidência procede à
distribuição do Projeto de Lei ng 718/96 ao Deputado Antônio
Andrade. Passa-se à discussão e à votação de proposições da
Comissão. C Deputado Marcos Helênio apresenta requerimentos
em q ue solicita a manifestação da Comissão à diretoria da
COPASA-MG sopre seu interesse e empenho em que os
hidrômetros recuperados venham a ser aferidos pelo IPEM-MG,
em nome da transparência e do principio de proteção dos
interesses econômicos do consumidor; e sejam elaborados
estudos pela Comissão, viabilizando-se a obrigatoriedade da
utilização de balanças com dispositivos para emissão
Simultânea do preço Co produto pesado pelos sacolões. O
Deputado Geraldo Rezende assume a P residência e coloca os
requerimentos em votação, os quais são aprovados, O Deputado
Marcos Helériio reassume a direção dos trabalhos e submete a
votação requerimento da Deputada Elbe Brandão, apresentado
na reunião realizada no dia 21/8/96. Após, o Presidente tece
considerações sobre a operação das linhas de ônibus que
servem o Município de Esmeraldas, entre Outros assuntos. Em
seguida, concede a palavra aos convidados para que façam
suas explanações e respondam ás perguntas dos Deputacos,
conforme consta nas notas taquigrãficas. Cumprida a
finalicace da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, aos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Marcos Helênio. Presidente - Arnaldo Perna - Paulo

Scriett inc.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI No
13.043
As cuinze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Geraldo
Santanna Isubstituindo este ao Deputado Toninho Zeitune. por
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indicação da Liderança do PMDB) e Anivaldo Coelho
(substituindo o Deputado Marcos Helénio, por indicação da
Liderança do PT). Está presente também o Deputado Alencar da
Silveira Júnior. Havendo número regimental, o Presidente ad
hoc', Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião e
convida o Deputado Anivaldo Coelho para proceder à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente ao hOc,
na ausência do relator da matéria. Deputado Bilac Pinto,
solicita ao Deputado Arnaldo Penna q ue proceda à leitura do
parecer. Na oportunidade, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior requer seja feita a distribuição de avulsos do
parecer, no que concorda o relator. O Presidente defere o
requerimento, determina á assessoria que faça a distribuição
de avulsos para os Deputados presentes, convoca os membros
da Comissão para a reunião a ser realizada dia 28. ás 15
horas, com a finalidade de se apreciar o parecer do relator,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Romeu Queiroz - Geraldo

Sant anna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 774/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o Projeto de Lei
nQ 774/96 disciplina a administração de medicamento a aluno
nas escolas públicas estaduais e dá outras providências.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela Juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade cia proposição, foi a
matéria submetida à Comissão de Educação. Cultura. Desporto
e Turismo e Lazer, que opinou pela sua rejeição.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer,

nos termos regimentais.
Fundamentação

O uso indiscriminado de medicamentos, seja por meio da
automedicação ou da indicação terapêutica feita por leigos,
é prática bastante difundida entre nós, podendo causar
sérios transtornos. Nas escolas, muitas vezes, na busca da
solução cie um problema simples de saúde, são ministrados
meoicamentos sem a devida atenção para a ocorrência de
incompatibilidades e suas conseqüências.
A exigência de que a medicação feita nas escolas seja
precedida de prescrição médica ou de autorização do
responsável pelo aluno, nos casos em que este utilize
habitualmente medicamentos, evitaria a ocorrência de
determinados acidentes.
A instituição de uma ficha com dados de interesse médico
contribuiria não só para aumentar a segurança da
administração de medicamentos nas escolas, como também para
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facilitar o atendimento médico nos casos de emergência. C
médico seria auxiliado, em sua atuação, pelo conhecimento oa
história pregressa do aluno. Nos casos mais graves, a sua
intervenção seria acompanhada de menor risco.
E importante registrar o fato de que o cadastramento de
informações médicas relevantes dos alunos já é realizado por
vários estabelecimentos particulares de ensino. Julgamos que
tal beneficio possa ser estendico aos alunos da rede pública
de ensino.
Longe de Constituir um Ônus para as escolas estaduais, é
certo que a ficha com dados de interesse médico
possibilitará a divisão da responsabilidade destas com a
familia do aluno.
A nosso ver, portanto, evitar a administração
indiscriminada de medicamento nas escolas e facilitar o
atendimento do aluno por meio da instituição de uma ficha
individual Com dados de relevância médica são aspectos
extremamente meritórios da proposição. Não obstante,
acreditamos que o projeto merece algumas alterações.
Como bem salientou o parecer da Comissão de Educação,
Cultura. Desporto e Turismo e Lazer, as escolas públicas não
mantêm em suas dependências serviços médicos, assim como não
faz parte de suas atribuições a prestação desses serviços.
Não haverá a possibilidade, portanto, de que a escola
forneça ao aluno atendimento médico de urgência em suas
dependências, devendo este ser prestado exclusivamente em
unidade de saúde.
Com relação á res ponsabilidade de a escola encaminhar o
aluno ao serviço médico nos casos de urgência, registre-se
que o projeto inova somente quando determina que tal
encaminhamento seja feito juntamente com a ficha com dados
de interesse médico. Isso porque deixar de prestar
assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a
crianca abandonada ou extraviada, ou a oessoa inválida ou
ferida, ao desam paro ou em grave e iminente peri go; ou não
pedir, nesses casos, o socorro da autoridade púDlica', é
ilicito tipificado no art. 135 co nosso Código Penal.
Por esses motivos, estamos propondo que o art 2g da

proposição seja suprimido.
Além disso, cumpre ressaltar que o condicionamento da
matricula escolar á ficha com dados de interesse médico
poderia prejudicar o inicio do ano letivo na época adequada.
Sugerimos q ue a própria escola determine o prazo para aue
seja preenchido esse documento.
Outro ponto Que merece ser alterado no projeto é o que se
refere à terminologia utilizada para designar a ficha com
dados de interesse médico. A expressão "ficha médica"
poderia levar ao equivoco de se entender que as informações
ali contidas deverão ser fornecidas exclusivamente por-
médicos. Entretanto, sendo os pais ou os responsáveis
conhecedores COS dados ali exigidos, estes poderão fornecê-
]os. Por isso, opinamos pela substituição da denominação
"ficha médica" por "ficha com dados de interesse médico".
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Por fim, cumpre dizer que a idéia do pronto atendimento ao
aluno, colocada pelo projeto, encontra reforço no Estatuto
da Criança e do Adolescente, que estabelece como dever da
familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida e à saúde, entre outros. Incluem-
se na garantia de prioridade a primazia de receber proteção
e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
Feitas essas considerações. julgamos conveniente apresentar

modificações ao projeto por meio de substitutivo.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 774/96 na forma do Substitutivo flQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Ng 1
Disciplina a administração de medicamento a aluno nas

escolas públicas estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado oe Minas Gerais decreta:
Art. lg - A administração de medicamento a aluno, nas

escolas públicas estaduais do ensino fundamental e médio,
será realizada mediante autorização do responsável ou
mediante receita médica nos casos legalmente exigidos.
Art. 2g - Para orientar o atendimento médico, as escolas da
rede pública estadual de ensino fundamental e médio manterão
ficha com dados de interesse módico contendo as seguintes
informações sobre o aluno:
1 - doenças das quais é portador;
II - medicamentos de que faz uso constante;
III - medicamentos que lhe podem ser ministrados na escola;
IV - medicamentos ou substâncias que não lhe podem ser

ministrados em virtude de incompatibilidade;
V - outras informações médicas relevantes para o médico;
VI - unidade de saúde a que deve, preferencialmente, ser
encaminhado em caso de urgência ou emergência.

lQ - O responsável pelo aiuno fornecerá as informações
necessárias ao preenchimento da ficha com Gados de interesse
médico em prazo a ser determinado pela escola.

2g - O atendimento de urgência far-se-á em unidade cio
Sistema único de Saúde indicada pela escola, na
impossibilidade do encaminhamento do aluno à unidade
indicada por seu responsável.

3ç - A ficha com dados de interesse médico deverá
acompanhar o aluno, se necessário seu encaminhamento a
serviço de urgência ou emergência.
Art. 3Q - A inobservância do disposto nesta lei implicará

sanção administrativa definida em decreto.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Ecuarco de Olivera.
relator - Jorge Hannas - Marco Régis.
PARECER PARA 0 ia TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 916/96
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Reunião Conjunta cas Comissões de Constituição e ustiça e
de ACministração Púplica

Comissão ce Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de
resolução em epigrafe dispõe sobre a sustação dos efeitos da
Resolução ng 63/96, de 31/7/96, da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração.
Publicada em 13/8/96. a proposição. Que tramita em regime
ce urgência, foi dist r ibuida ás Comissões supramencionadas
para apreciação em reunião conjunta, conforme requerimentos
de seu autor, aprovados em Plenário.
Preliminarmente, compete a estaComissão o exame dos

aspectos relativos á juridicidade, á constitucionalidade e à
legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 195, c/c O
art . 103, V. 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O principio üa separação ou da divisão dOS Poderes do
Estado comporta algumas exceções desde que
constitucionalmente previstas.
O inciso XXX do art. 62 da Carta mineira estabelece uma
dessas exceções quando admite que o Poder Legislativo possa
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites da delegação
legislativa.
P rovavelmente, o auto r' da resolução ora analisada teve em

mente o referido dispositivo constitucional para pretender
sustar os efeitos de ato do Secretário de Recursos Humanos e
Administração.
Cabe-nos, antes de mais nada, verificar a natureza juridica
do ato que se pretende tornar sem efeito, qual seja a
Resolução ng 63, de 1996, pois somente os atos normativos
são passiveis de ter seus efeitos suspensos.
Pinto Ferreira. ao comentar dispositivo da Constituição
Federal (art. 49, V) semelhante ao inciso XXX oo art. 62 da
Constituição Estadual, diz que "tais atos normativos são os
que têm por finalidade imediata explicitar a lei ou a norma
legal".
Da mesma forma, Cármem Lúcia Antunes Rocha assim se

expressa sobre a matéria:
'Os regulamentos aelegados ou autorizados são editados pelo

titular cc Poder Executivo para atencer a uma determinação
legal expressa, q ue, ao cuiaar de uma matéria, chama o
administrador público para o exercício da competência
regulamentar no espaço por ela deixado (grifo nosso).
Assim é que, com freqüência, deparamos com a determinação

de q ue o Poder Executivo regulamente a lei em determinado
prazo.
A resolução cujos efeitos se pretende sustar não tem esse
caráter. Trata-se, na verdade, de mero ato administrativo
interno, mediante o qual, fazendo uso do poder hierárquico
de que dispõe, o administrador público coordena e controla
as atividades dos servidores públicos, sendo fato comum

Ii
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determinada autoridade expedir ordem uniforme a todos os
seus subordinados. -
Como se sabe, quando um servidor público requer a concessão
de férias-prêmio, o ato mediante o qual o beneficio lhe é
concedido não é normativo, mas administrativo interno.
Não nos parece lógico que a suspensão temporária do
beneficio possa ser considerada ato normativo.
Defende, ainda, o autor do projeto a tese de que a

concessão de férias-prémio é ato vinculado, não cabendo ao
administrador qualquer juízo quanto à conveniência e á
oportunidade de sua concessão.
Seabra Fagundes, com a lucidez extraordinária de que
dispunha para a análise de temas de Direito Administrativo,
já dizia sobre a execução da lei pelo administrador público:
Quando não exista uma peremptória fixação de prazo para a

aplicação da regra, fica-lhe a faculdade de conciliar a
execução com as conveniências de tempo e utilidade,
indicadas por circunstâncias oue só ele pode aferir' (O
Controle dos Atos Administrativos pelo Pode r Judiciário. Rio
de Janeiro: Forense, 1957, p. 116).
Os atos administrativos têm sua vinculação primeira com o
interesse público, resultando dai que somente quando o
administrador busca um fim alheio ao interesse público ou
quando busca beneficiar a algum particular ou a si próprio
estaremos diante de desvio de poder ou de finalidade.
Corno ensina Maria Silvia Zanella di Pietro, o principio da
finalidade pública da mesma forma que 'inspira o legislador
quando este edita normas de direito público, também vincula
a administração pública quando esta aplica a lei, no
exercício da função administrativa."
Por tudo isso não nos parece ter havido violação do direito
por parte do Secretário de Administração.
Além disso, o controle que o Poder Legislativo exerce sobre
os atos da administração pública fca restrito aos casos
constitucionalmente previstos. SOb pena de violação do
principio da separação de Poderes.
Portanto, a pretendida sustação de ato administrativo
interno do Poder Executivo nos parece inconstitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Resolução nQ 916/96.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Romeu Queiroz - Gilmar Machado (voto contrário).

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 177/95

Comissão de Educação, Cultura. Des porto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila, tem
cor objetivo dar a denominação de João Monteiro ae Morais á
Escola Estadual do Bairro Nossa Senhora de Fátima.
localizada no Município de Várzea da Palma.
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A proposição foi aprovada no 1Q turno, na forma originai
Nesta fase da tramitação, compete a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
Consoante o entendimento desta Comissão, exarado no 1Q
turno de apreciação, afirmamos a oportunidade de se
homenagear o ilustre cidadão cue foi o Sr. João Montei-o de
Morais, emprestando-lhe o nome à unidade escolar da re
estaaual situada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, no
Município de Várzea da Palma.
De fato, o homenageado, durante os seus dois mandatos como
Prefeito do município mencionado, além de incentivar a
industrialização e investir na habitação, concentrou
esforços nas áreas educacional e cultural como forma de
proporcionar à comunidade fundamentos para o exercício da
cidadania.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 177/95. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de agosto de 1996.
JOãO Leite, reator,

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 766/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio. o Projeto de Lei
riQ 766/96 visa a declarar de utilidade pública o Projeto
Basquetebol do Futuro - P BF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Projeto Basquetebol do Futuro - PBF -, em cumprimento de

seus objetivos, implementa atividades de cultura fisica,
buscando desenvolver em seus fiiacos espirito de
solidariedade e oe ajuda mútua.
Ratificando o parecer emitido por esta Comissão no l
turno, consideramos ser a entidade merecedora da declaração
de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 766/96. no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões. 29 ae aQosto de 1996.
João Leite. re'ator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 795/96

Comissão de Administraçào Pública
Relatório

O Projeto de Lei ng 795/96. da De putada Maria Olivia.
pretende seja dada a denominação ce Governador Israel
Pinneiro ao entroncamento rodoviário situado entre os
Municípios de Andrelândia e São Vicente de Minas.
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Aprovada a proposição no 1Q turno, em sua forma original
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente Sobre a
matéria no 2g turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
O referido entroncamento encontra-se sem denominação

oficial, conforme atesta o Diretor-Geral do DER-MG.
Em vista do trabalho empreendedor do ex-Governador Israel
Pinheiro, é justa a homenagem cue se lre quer prestar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 795/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1996.
Arnaldo Penna, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE AGOSTO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 29 DE AGOSTO DE 1996

Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO	Falta de "quorum'.

COMPARECIMENTO
- Coninarecem os Deputacos:
Ma-'ia José Haueisen - E-mano Batista - Ailton Vilela

Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Periria - Durval Angelo
- Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - José Draga - José Henrique - José Maria Barros
- Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcelios - Simão Pedro Toledo.

Falta de "Quorum
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As
14h15rnin, a lista de comparecimento não registra a
existência ce número regimental. A Presidência deixa de
abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 30, ás
9 horas.

ATA DA 132a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE AGOSTO DE 1996

residénca Co Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a

PARTE (ORDEM DO DIA): Ex's:éncia de "cuorum para discussão
- Discussão deProposições: Dscissão, em turno único, ao
Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 13.101; encerramento da
discussão - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng
895/96; encerramento da discussão - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecerr os Deputados:
Agostinho Patrús - Wa'roe"'ey 4v- - Mar-a Jose Haucisen -

Ibrahm Jacob - Ermario Batista - Antônio Júlio - .i'ton
Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dirnas Roarigues - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - uorge Hannas - José Henrique -
José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Marco Régis - Maria Olivia - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Pêricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 20h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

ig PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2ã PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
apreciação da matéria constante na pauta- A Presidência
verifica, oe plano, que não há quorum' para votação, mas o
há para discussão, razão por que deixa de submeter a votação
o Veto Total â Proposição de Lei nQ 13.082 e passa à
discussão das demais matérias em pauta.

Discussão de Proposições
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em turno único, o

Veto Parcial à Proposição de Lei flQ 13.101, que autoriza a
alienação das ações da Companhia ce Gás de Minas Gerais -
GASMIG -; e. em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 895/96. do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 11.394. de 6/1/94,
que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá
outras providências.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito o
encerramento, de plano, da reunião, porque V. Exa. pode
verificar que não há mas "qucum" regimental para
discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa ue amanhã, dia 29, às 14 noas, com a ordem do
dia Já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI P4Q 13.043

Comissão Especial
Relatõr o

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição
do Estado, opôs veto parcial à Proposição de Lei flQ 13.043
(ex-Projeto de Lei ng 729/96), que autoriza o Poder
Executivo a delegar, por meio de concessão ou permissão, os
serviços públicos que menciona e dá outras providências.
Por meio da Mensagem ng 127/96. encaminhou S. Exa. à

apreciação aesta Casa as razões ao veto.
Na forma do disposto no art. 234. c/c o art. 112, 1, 'b,

do Regimento Interno, foi o veto distriouido a esta Comissão
Especial, para receber parecer.
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Fundamentação
O veto parcial oposto à proposição ae lei em pauta incide
sobre os seguintes dispositivos: inciso VII ao art. lQ: art.
3Q, seus incisos e parágrafo Único: art. 4g e 1Q e 2Q;
Parágrafo único ao art. 6Q; lg, 2g e 3Q do art. 7g: art.
8g e seu parágrafo único e art. 10.
O veto ao inciso VII do art. lo tem como fundamento o
desrespeito a dispositivo da Constituição Estadual, pois, de
acordo com o inciso 1 do art. 139 da Carta mineira, as
atividades pertinentes à policia técnico-cientifica são
privativas da Policia Civil, não sendo possível, portanto, a
sua delegação.
Diante de tal argumento, somos levados a opinar pela

manutenção do veto ao mencionado inciso.
Quanto à recusa de sanção ao art. 3g, sob a alegação de que
a matéria já se encontra regulada de modo ade quado e amplo
na Lei Federal ng 8.987, de 13/2/95, não nos parece válido o
motivo.
Na verdade, o art. 3g acrescenta mais alguns direitos dos
usuários, não previstos na citada lei federal, os quais o
legislador estadual julgou de bom alvitre incluir na
proposição de lei. Por essa razão, somos levados a rejeitar
o veto ao art. 3g, seus incisos e parágrafo único.
O 'caput" do art. 4g e if lg e 2g foram também alvo de veto
por ter o Governador do Estado entendido que as funções a
serem exercidas pela comissão de acompanhamento e
fiscalização de cada concessão, que seria criada por meio
dos dispositivos vetaõos, seriam as mesmas atribuídas ao
órgão técnico de que trata o art. 7g da proposição.
Ocorre que as funções da comissão de acompanhamento e
fiscalização, absolutamente, não se confundem com as do
órgão técnico. Aliás, a Lei Federal ng 8.987, no parágrafo
únicodo art. 30. ao tratar da fiscalização do serviço,
prevê a atuação ao órgão técnico ao poder concecente ou de
entidace Dor ele conveniaca, e, periodicamente. de uma
comissão composta de representantes do poder conceaente ca
concessionária e dos usuários. Assim sendo, somos favoráveis
à rejeição do veto ao "caput' do art. 4g e f ig.
Por outro lado, reconhecendo que a forma de escolha dos
representantes dos usuários prevista no 2Q do referido
art. 4g pode ensejar algumas dificuldades e delongas ao se
compor a mencionada comissão, somos levados a opinar pela
manutenção do veto ao f 2g.
O parágrafo único do art. 6g não logrou acolhida do Chefe
co Poder Executivo sob o argumento de que a divulgação de
reajustes ou de revisão de tarifas estaria atendida com a
publicação do respectivo ato no órgão oficial do Estado.
Todavia, em que pese à grande importância ao "Minas Gerais'
no contexto da imprensa mineira, somos obrigados a
reconhecer que muitos usuários de serviços públicos.
principalmente de determinadas camadas da população, não têm
acesso a sua leitura, motivo pelo qual a publicação em
jornais de grande circulação não node ser descartada.
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devendo, portanto, ser rejeitado o veto oposto ao parágrafo
único do art. 6g.
Os lg. 2Q e 3Q do art. 7g foram também vetados SOb a
justificativa de que a matéria sobre a qual dispõem, ou
seja, a organização, a estrutura e as atribuições do órgão
técnico fiscalizador das concessões e permissões, deveria
ser objeto de regulamento. Quanto a isso, somos levados a
concordar com o Chefe do Poder Executivo, opinando, então,
pela manutenção do veto.
Já o art. 8Q e seu parágrafo único foram vetados por
entender o Governador do Estado que as concessões ou
permissões de serviços públicos outorgadas anteriormente á
vigência da lei não poderiam ser prorrogadas de modo amplo e
indiscriminado. Tais dispositivos, entretanto, encontram
amparo no art. 42 da Lei Federal ng 8.987, devendo, dessa
forma, ser rejeitado o veto.
Por fim, sob a alegação de que a matéria demanda estudos
técnicos especializados e exame de sua conveniência para os
interesses fazendários do Estado, o ar:. 10 da proposição
foi igualmente vetado. Trata-se de dispositivo que prevê a
possibilidade de o concessionário ou permissionário titular
de crédito indiscutível junto ao Estado ou a órgão ou
entidade sob o seu controle direto ou indireto utilizar,
para efeito de compensação, até 80% do valor do seu crédito
para saldar eventuais débitos resultantes do contrato de
concessão ou permissão.
A medida tem, a nosso ver, papel de estimulo aos
empresários credores do Estado para que se habilitem nas
licitações para a concessão de serviços públicos.
O grande déficit de investimento existente no Brasil na
área de serviços públicos aponta para a necessidade de
medidas que possam atrair o capital privado. E esse o motivo
que nos leva a opinar pela rejeição ao veto oposto ao art.
10.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção do veto ao
inciso VII do art. lg, ao 2Q do art. 4g e aos lg, 2Q e
3g do art. 7g. Opinamos, ainda, pela rejeição do veto ao
art. 3g. incisos 1 e II e parágrafo único; ao art. 4g e a
seu 6 lg; ao parágrafo único do art 6g; ao art. 8g e a seu
parágrafo único e ao art. 10.
Sala das Comissões. 27 de agosto de 1996.
Marcos Helênio. Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Geraldo Santanna - Romeu Queiroz.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 833/96
Comissão de Administração Pública

Relatõrio
O Projeto de Lei ng 833/96. do Deputado Arnaldo Penna, dá a
denominação de Rodovia Engenheiro Ary Belisãrio ã estrada
que liga os Municípios ce Conselheiro Lafaiete e Ouro
Branco.
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Aprovado o projeto no lg turno, em sua forma original, caoe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
Ary belisário formou-se em engenharia de minas, metalúrgica

e civil pela Escola de Minas de Ouro Preto e desempenhou sua
profissão com raro brilhantismo, dedicando-se sempre á
mineração. Destacou-se como chefe do setor de Minas Gerais
da Companhia Siderúrgica Nacional.
E conhecido e admirado em toda a região do Alto Paraopeba

Dor sua integridade, merecendo, assim, a homenagem q ue lhe
está senao prestada.

Conclusão
Diante co exposto, somos pela aprovação

flQ 833/96 no lg turno, na forma original
Sala das Comissões. 29 ce agosto de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

do Projeto de Lei

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 859/96

Comissão de Adm i nistraçãc 7Joca
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do De putado Ronaldo
Vasconcelios, objetiva declarar ce utilidade pública o
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de
Ponte Nova, com sede no Municipio de Ponte Nova.
Publicado, o projeto foi enviado para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Compete.
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
C Sindicato a ser Deneiciado, constituído para fins de
estudo e coordenação das atividaaes da classe, da
representação legal e da defesa dos interesses da categoria.
mantém serviço de assistência aos trabalhadores e colabora
com os poderes públicos para o desenvolvimento da
solidariedade social.
Assim seno, é justo e oportuno que a entidade seja

declaraca ce utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 859/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1996.
Elbe Brandão, relatora,
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